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1.1.1 Vizsgaszabályzat és Eljárási Rend  

1.1.2 Vizsgaszabályzat és eljárási rend alkalmazása 

A MOL Nyrt mint Vasúttársaság (továbbiakban MOL Nyrt) a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendjét a vasúti 
közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének, továbbá a 
vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (továbbiakban: Képzési 
Rendelet) 2. § 30 pont: a vasúti társaság által a hatóságnak bejelentett, a 3. melléklet I/A., II.1/A., V.2.2., 
V.3.2 pontja szerinti – a vasúti társaság biztonságirányítási rendszerében megjelenített – vizsga. 

A szabályzat személyi hatálya a vizsgáró vonatkoztatva: a vasúti társaság biztonságirányítási 
rendszerében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott személyekre (továbbiakban: vizsgázókra). 

1.1.3 A Vasúti Társaság elérhetősége 

A MOL Nyrt.  

Címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

Honlapja: www.mol.hu 

Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18- 

Ügyfélfogadás: munkanapokon 10:00-11:00-ig 

1.1.4 Másodlatok kiállítása 

A MOL Nyrt. a Képzési Rendelet 34§ (1a) alapján kérelemre a névváltozás folytán, valamint az elveszett, 
a megrongálódotot, vagy egyéb okból használhatatlanná vált vizsgaigazolásból, illetve 
vizsgajegyzőkönyvről másodlatot állít ki. 

A másodlat kiállítása a LREC-2111_MOL szerinti nyomtatványon nyújtható be kitöltve és aláírva,  
személyesen ügyfélfogadási időben,  e-mailben (ofurcsa@mol.hu). 

A másodlatokon fel kell tüntetni: 

• „MÁSODLAT” kiállítva a MOL Nyrt. nyilvántartása alapján. A kiadmány hiteléül:” szöveget 

• a másodlat kiállítási dátumát 

• a kiadmányozó aláírását és 

• a kiadmányozó bélyegzőjének lenyomatát 

A vizsgajegyzőkönyv és a vizsgaigazolás másodlatok a vizsgabiztos (a vizsgabiztosok) aláírása és 
bélyegzőlenyomata nélkül, a másodlatot kiállító aláírásával és a MOL Nyrt. bélyegzőlenyomatával 
érvényesek. 

1.1.4.1 Helyismereti, Kiegészítő Szolgálati Utasítás (KSZU) vizsga 

A rendelet által meghatározott munkakörökben, és helyen foglalkoztatott munkavállalók az önálló 
szolgálatvégzésre történő beosztásuk előtt – a járművezetők kivételével - a Kiegészítő Szolgálati 
Utasításból vizsgát, illetve helyismereti vizsgát kötelesek tenni. A vizsgát szóban a vasútüzem-vezető 
előtt kell tenni. A vizsgát a “Helyismereti”, illetve a KSZU vizsgáztatási naplóban kell nyilvántartani és 
eredményét "megfelelt," illetve "nem felelt meg" bejegyzések alkalmazásával jegyzőkönyvben kell 
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rögzíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát a vasútüzem-vezetőnek, a másolati példányát a munkáltató 
jogkört gyakorlónak kell megőrizni. A vizsga eredményét a munkavállalóval szóban közölni kell. 

1.1.4.2 Alap,- illetve ismétlődő vizsga 

Vizsgára történő bejelentés 

A vizsgára történő bejelentés a Vasúthatósági megfelelés szakértő feladata. 

Az alap,- illetve az ismétlődő vizsga rendje 

A vasúti forgalom lebonyolításával összefüggő munkakörökre vonatkozó vizsgáztatással kapcsolatos 
kötelezettségeket és egyéb szabályokat a Képzési Rendelet tartalmazza. 

Az alap, illetve ismétlődő vagy soron kívüli vizsgáról jegyzőkönyvet és kettő példányban vizsgaigazolást 
kell kiállítani. A vizsgaigazolás egy példányát a munkavállalónak, egy példányát a munkáltató jogkört 
gyakorlójának kell megőrizni.  A vizsgaigazolást a munkavállaló a munkavégzés teljes időtartama alatt 
köteles magánál tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított személy részére ellenőrzés céljából átadni. 

Az alap,- illetve az ismétlődő vizsga értékelése 

Az alap-, illetve ismétlődő vizsgák a következő értékeléseket tartalmazhatják: 

• Megfelelt 

• Nem felelt meg 
 

A vizsgák érvénytartalma 

A munkakör betöltéséhez szükséges vizsgák nem vesztik el érvényüket, ha munkavállaló folyamatosan, 
vagy egy évnél rövidebb időmegszakítással a vizsgának megfelelő munkakörben teljesít önállóan 
szolgálatot, és a Képzési Rendelet  által meghatározott ismétlődő oktatásokon részt vett vagy azokat az 
előírt határidőn belül pótolta. 

Valamennyi vasútüzemben foglalkoztatottnak a munkakör betöltéséhez előírt vizsgákat meg kell 
ismételni, ha: 

• a szolgálati hely technológiájában, biztosítóberendezésében, vágányhálózatában alapvető 
változás következett be,  

• az érvényben lévő utasítások, felhasználói kézi könyvek módosítása szükségessé teszik, 

• érvénybe léptek olyan utasítások, felhasználói kézi könyvek, amelyekből teljes értékű vizsga vált 
szükségessé, 

• a munkavállaló nem tett időszakos vizsgát az Utasításban előírt időn belül, 

• A Képzési Rendelet 3. mellékletében felsorolt – biztosítóberendezési – vizsgához kötött 
munkakörbe történő beosztás előtt a munkakörnek megfelelő vizsgát kell ismételten tenni a 
korábban már e vizsgát szerzett munkavállalónak abban az esetben is, ha egy évet meghaladó 
ideig a vizsgának megfelelő beosztásban egyszer sem teljesített önállóan szolgálatot. 

• A Képzési Rendelet 3. mellékletében felsorolt vizsgát akkor is meg kell ismételni, ha az időszakos 
vizsgáztatás, illetve más alkalommal a hatóság vagy a jogosult vezető szakismeret hiányt állapít 
meg és újra az alapvizsga megszerzését írja elő. Továbbá, ha a balesetvizsgáló bizottság 
véleményes jelentése alapján ugyancsak kezdeményezte a forgalmi jellegű alapvizsga 
megismétlését.  
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• A biztosítóberendezési vizsgák megismétlésére kell kötelezni a biztosítóberendezést kezelő 
dolgozót, akinél a rendkívüli eseményeket követő vizsgálat, időszakos vizsgáztatás során vagy 
ellenőrzés alkalmával szakismeret, jártasság vagy gyakorlat hiányt állapítanak meg. 

• amennyiben a munkavállaló a Képzési Rendeletben meghatározott időn túl nem vett részt az 
időszakos oktatásokon. 

Rendkívüli időszakos vizsgát kell tenni, akkor, ha a balesetvizsgáló bizottság véleményes jelentése 
alapján kezdeményezte. 

Az időszakos vizsga érvényessége az utasításban meghatározott éveknek megfelelően, naptári évekre 
értendő. Az a munkavállaló, aki nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges érvényes vizsgával önállóan 
nem foglalkoztatható. 

1.1.5 Alapvizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése 

1.1.5.1 Alapvizsgára jelentés 

A MOL Nyrt. a Képzési Rendelet 18.§ (3) a) és b) pontja szerinti akkor jelenti be a képzésben résztvevőt 
alapvizsgára, ha a résztvevő a képzési programban előírt beszámolási követlezetségét teljesítette és 
megfelelt a képzésben való részvétel feltételeinek. 

Az alapvizsga megkezdésére és az egyes vizsgatevékenységek időpontjára, valamint befejezésére 
vonatkozó határidőket a Képzési Rendelet 17.§(1),(2) bekezdés és a 21.§(4) bekezdés tartalmazza. 

1.1.5.2 Képzésben résztvevő bejelentése alapvizsgára 

A képzésben résztvevőt alapvizsgára az alapképzést végző képzőszervezet jelenti be, a MOL Nyrt 
esetében a Vasúti hatósági megfelelés szakértő. A bejelentéseket a vizsga előtt 5 munkanappal a 
Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Kft. (továbbiakban Vizsgaközpont) nyilvántartási rendszerében 
a vizsgabiztos feltüntetésével kell rögzíteni.  

A képzésben résztvevő elektronikus formában jelenthető be az alapvizsgára. Egy bejelentésben az 
alapvizsgákkal és az eltérés alapvizsgákkal más vizsga nem jelenthető be. 

A bejelentési határidőket a Képzési Rendelet 18.§ tartalmazza. A vizsga tervezett időpontját megelőző 
5. munkanapot követően a bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs 
lehetőség. Az eltérés alapvizsga kivételével az alapképzést követő első alapvizsga esetén a vizsga 
tervezett időpontját megelőző 2. munkanapot követően a vizsga törlésére nincs lehetőség. 

Sikertelen vagy elmulasztott alapvizsga esetén a pót- és javítóvizsgák bejelentése az alapvizsgára történő 
bejelentés szerint történik. 

 

1.1.5.3 Elővizsgát követő alapvizsgáztatás eljárás  

A Képzési Rendelet35/A, 35/B és 35/C § szeirnt az új vasúti infrastruktúra kiépítése, a vasúti infrastrukt 

úra korszerűsítése iletve új vasúti jármű üzembe helyezése esetén vasúti társasági hatáskörben 
szervezhet vizsgát. 
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Az elővizsgát követő alapvizsgára bocsájtás és bejelentés az alapvizsgára történő bejelentés szerint 
történik. 

1.1.5.4 Részalapvizsgáztatás eljárás 

Jelen vizsgaszabályzat nem tartalmaz részalapvizsgáztatási eljárást. 

1.1.5.5 Eltérés vizsgák 

A Képzési Rendelet 35/D. § (’) szeirnt, amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a 
pályahálózat működtető vagy a vasúti társaság köteles az új képzési program alapján megkezdeni 
azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a munkakörükre 
vonatkozó képzési programban meghatározottt ismeretanyag változását eredményezi, és a biztosági 
szabályok ismerete a munkavégzés feltétele. 

Az egyes eltérés alapvizsgák és annak javítóvizsgái lebonyolításának módszertanát a megváltozott 
biztonsági szabályok mennyiségének figyelembevételével teszt rendszerű vizsgaként kell megállapítani. 

 

Az eltérés alapvizsgára bocsájtás és bejelentés az alapvizsgára történő bejelentés szerint történik. 

1.1.5.6 Az időszakos vizsga szervezése 

A Képzési Rendelet 28.§ (2) szerint az időszakos vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált szervezet, a 
vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgáztató szervezet feladata. 

Ez a MOL Nyrt. esetben egy és ugyanaz. 

Alapvizsgával rendelkező munkavállalót az időszakos vizsgára a MOL Nyrt. a vizsga előtt 5 munkanappal 
a Vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével rögzíti.  

A MOL Nyrt. a vizsga előtt 3 nappal a vizsga helyéről és idejéről az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztályt (továbbiakban Hatóság) értesíti. A munkavállaló elektronikus 
formában jelenthető be az alapvizsgára.  

A bejelentési határidőket a Képzési rendelet 31.§ tartalmazza. A vizsga tervezett időpontját megelőző 
5. munkanapot követően a bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs 
lehetőség.  

1.1.5.7 A soron kívüli időszakos vizsga szervezése 

A Képzési Rendelet 22.§ (3), 27.§ (6) és 31.§ (6) szerint hatósági kötelezés, az adott munakkörből történő 
hat évet el nem érő távollét és az érvényességi idő eltelte miatt elrendelt időszakos vizsga. 

A soron kívüli időszakos vizsgára bocsájtás és bejelentés -  elmulasztott oktatást a távollét utolsó évi 
oktatási időkeretnek elmulasztott óraszámában pótlása után -  az időszakos vizsgára jelentése feltételei 
szerint történik. 

1.1.6 Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése 

A vizsgák helyszínét és időpontját a MOL Nyrt. alkalmazásában álló Vasúthatósági megfelelés szakértő 
jelöli ki. A Vasúthatósági megfelelés szakértő a vizsgák helyszínéről, időpontjáról és a vizsgabiztos 
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személyéről az érintett vasútüzem vezetőket és eseti jelleggel, ha a képzés nem saját lebonyolításban 
történt, akkor más, egyéb  Képző szervezetet elektronikus úton értesíti, legkésőbb a vizsga tervezett 
időpontját megelőző 10. napig. 

1.1.6.1 A vizsgabiztos kijelölési eljárás 

A Képzési Rendelet 15.§ (1) pontja szerint a vizsgán csak a vizsgáztató szervezet (vasúti társaság) által 
kielölt vizsgabiztos vehet részt. 

A MOL Nyrt. a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a MOL Nyrt-vel szerződéses viszonyban lévő 
vizsgabiztos(oka)t elektronikus úton értesíti. Az előzetesen leegyeztetett vizsgák esetében az értesítő 
email egyben Vizsgabiztosi kijelölés is. 
A MOL Nyrt. a vizsgatételeket, vizsgakérdéseket, vizsgafeladatokat vagy vizsgateszteket és azok 
javítókulcsait a vizsgabiztosoknak a vizsgáztatásra kijelölésüket követően, a vizsgát megelőzően átadja.  
A közvetlen, személyes átadásáról a Jegyzőkönyv a vizsgafeladatok átadásáról, visszavételéről LREC-

2114_MOL szerinti nyomtatványt kell kiállítani. Az átvett vizsgafeladatokat a vizsga befejezését követő 

5. munkanapig a vizsgabiztos köteles a MOL Nyrt. részére visszaadni vagy postán megküldeni. A MOL 

Nyrt. a visszaadás tényét a Jegyzőkönyv a vizsgafeladatok átadásáról, visszavételéről LREC-2114_MOL 

szerinti nyomtatványon a visszavevőnek elő kell jegyezni. 

A vizsgázó a Nyilatkozat LREC-2115_MOL szerinti nyomtatványon teszi meg előírt nyilatkozatát, amit a 
vizsgát megelőzően a MOL Nyrt. – a szükséges adatokkal kitöltve- a vizsgatételekkel együtt a 
vizsgabiztosnak átad. 

Az átvett vizsgafeladatokat a vizsga befejezését követő 5. munkanapig a vizsgabiztos köteles a MOL Nyrt. 
részére visszaadni vagy postán megküldeni. A MOL Nyrt. a személyes visszaadás tényét a Jegyzőkönyv a 
vizsgafeladatok átadásáról, visszavételéről LREC-2114_MOL szerinti nyomtatványon a visszavevőnek elő 
kell jegyezni.  

A vizsgázó a Nyilatkozat LREC-2115_MOL szerinti nyomtatványon teszi meg előírt nyilatkozatát, amit a 
vizsgát megelőzően a MOL Nyrt. -a szükséges adatokkal kitöltve- a vizsgatételekkel együtt a 
vizsgabiztosnak megküld. A megküldött Nyilatkozatot a vizsgabiztos köteles kinyomtatni és a vizsgázóval 
kitöltetni. 

 

1.1.6.2 A vizsgák előkészítése, bejelentése eljárás 

A Képzési Rendelet 18.§ (5) és 30.§ (6) szerint a vasúti társasági alap- illetve időszakos vizsgák esetében 
a bejelentéseket a képzőszervezetnek a Vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos 
feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell. A vizsgabiztost csak a 
vizsgáztató szervezet jeleölheti ki. 

1.1.6.3 Vizsgázó vizsgáztatásának felfüggesztése és vizsgától való eltiltása 

A vizsgázó vizsgáztatásának felfüggesztésekor, a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázó adott 
vizsganapra bejelentett azon vizsgáihoz kapcsolódó vizsgáztatását felfüggeszti a Képzési rendelet 20.§ 
(1) és (2) szerint, amiről a felfüggesztés időpontjában jegyzőkönyv még nem került kiállításra. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100019.nfm
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A felfüggesztés tényét és az eltiltás mértékét, valamint a vizsga „Nem felelt meg” minősítésű 
eredményét a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgajegyzőkönyvön tünteti fel. 

A felfüggesztéshez kapcsolódó eltiltás időtartama a Képzési Rendelet  21. § (4) bekezdésében 
meghatározott (három hónap) határidőbe nem számít bele. 

Amennyiben az eltiltás mértéke nem éri el a Képzési Rendelet 20. § (3) bekezdésében 
meghatározott időtartamot és az eltiltás ideje letelt, a vizsgázó – a 21. § (4) bekezdésében 
meghatározottak figyelembevételével – határidőn belül javítóvizsgát tehet. 

1.1.6.4  Vizsgahelyiség komfortja és felszereltsége 

A Képzési Rendelet 4.§ (2) b) pontja alapján a 8. mellékletben meghatározott tárgyifeltételek biztosítása 
a  MOL Nyrt. feladata. 

1.1.6.5 Eljárás, ha a vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége nem megfelelő 

Ha a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgahelyiséggel kapcsolatban megállapítja, hogy annak komfortja 
vagy felszereltsége nem megfelelő, ezt a tényt jelzi a vizsgahelységet biztosító képző/regisztrált 
szervezet jelen lévő kapcsolattartójával. Ha a kifogásolt vizsgahelyiség 30 percen belül nem áll 
rendelkezésre megfelelő módon a vizsga elmarad. A vizsga elmaradásának tényéről és okáról a 
vizsgabiztottság (vizsgabiztos) a vizsgaszervezőt haladéktalanul e-malben rendértesíti (ofurcsa@mol.hu) 
A vizsga újabb bejelentést követően (a bejelentési határidők figyelembevételével) megfelelő 
vizsgahelyiség biztosítása esetén tartható meg. 

A vizsgázóknak eredmény nem kerül rögzítésre, jegyzőkönyv nem kerül kiállításra, az új vizsga 
pótvizsgaként kerül bejelentésre. 

1.1.6.6 Vizsga megkezdése, vizsgázók tájékoztatása, vizsgabiztos feladatai 

A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsga megkezdésekor – az üdvözlést és a bemutatkozást követően – 

ismerteti a vizsgával kapcsolatos tudnivalókat: 

a)  a vizsga neve, típusa, 

b) a vizsga helye, időtartama, lebonyolításának módja, 

c) írásbeli vizsgához kapcsolódó előírások, 

d) segédeszköz használat lehetősége, 

e) pontozás, értékelés, 

f) felfüggesztés, eltiltás. 

1.1.6.7 Személyazonosság, adatok és a Nyilatkozat kitöltésének ellenőrzése 

A vizsgabiztos a vizsgázó (a megjelent személy) személyazonossága igazolására alkalmas hatósági 
igazolványa alapján ellenőrzi személyazonosságát, valamint a Nyilatkozaton (a MOL Nyrt. 
nyilvántartásában) szereplő 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 MOL Nyrt.-vel 
egyeztet. Ugyanígy kell eljárni, ha a vizsgázók névsorában nem szereplő személy jelent meg a vizsgán. 
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A vizsgabiztos a Nyilatkozat LREC-2115_MOL szerinti nyomtatvány, vizsgázó általi kitöltése után 
ellenőrzi, hogy a nyomtatvány teljes körűen kitöltésre került-e. 

1.1.6.8 Írásbeli vizsgatevékenység 

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. 
Kifejtős írásbeli vizsgák javításakor a vizsgabiztos a válasz/kérdés mellé írja a válasz minősítését 
(eredményét). A „Nem felelt meg” minősítésű válaszoknál a javítást végző vizsgabiztosnak az eredmény 
feltüntetésén túl a válasz/kérdés mellé rövid, érthető indokolást kell írnia (Pl. „Hiányzik: sebességérték”; 
„Hibás: megnevezés”; vagy a helyes válasz leírása; stb.). 
Összetett vizsgák esetén a Képzési rendelet. 19. § (5) bekezdésben 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. 

1.1.6.9 Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgabiztos szóban röviden, érthetően értékeli a vizsgán elhangzottakat, látottakat, tapasztaltakat és 
közli az eredményt. 

1.1.6.10 Vizsgaeredmények rögzítése, iratok kinyomtatása, kitöltése, átadása 

A vizsgabiztos feltölti, vagy az elektronikus vizsgaeredmény rögzítő felületen rögzíti az eredményeket, 
majd a távolmaradó vizsgázók esetén rögzíti „Nem felelt meg” eredményt és „Nem jelent meg”, vagy 
„Személyazonosságát nem tudta igazolni” megjegyzést. Szükség esetén a felfüggesztés és az eltiltás 
tényét is rögzíti. 

A Képzési Rendelet 33.§ (2) és (3) pontjai szerint az alapvizsgáról kétpéldányos, az időszakos vizsgáról 
négypéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A vizsgabiztos az adatok rögzítése után elkészíti a Vizsgajegyzőkönyve(ke)t, majd kinyomtatja azokat és 
szükség szerint az igazolásokat, valamint az átadás/átvételi jegyzőkönyveket.  
A vizsgabiztos a jegyzőkönyveket és az igazolásokat aláírja és a számára kiadott vizsgabiztosi bélyegzővel 
lebélyegzi. Az átadás/átvételi jegyzőkönyveket az átadandó mennyiségek figyelembevételével, tollal 
kitölti, majd aláírja és a számára kiadott vizsgabiztosi bélyegzővel lebélyegzi. 
A vizsgabiztos – eltérő megállapodás hiányában – a jegyzőkönyveket és az igazolásokat a regisztrált 
szervezet képviselőjének és a vizsgázóknak az átvétel – az átadás/átvételi jegyzőkönyvön történő – 
elismerése mellett átadja. 

1.1.6.11 Vizsgaanyag összeállítása és leadása 

A vizsgabiztos a nála maradó iratokat a vizsgát követő 5. munkanapig leadja vagy postán megküldi a 
MOL Nyrt.  alkalmazásában álló Vasúthatósági megfelelés szakértőnek. vizsganaponként külön- külön 
sorbarendezve az alábbiak szerint: 
 

a) Nyilatkozatok 
b) Dolgozatok, megoldó kulcsok, 
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c) Alapvizsga jegyzőkönyv 
d) Átadás- átvételi jegyzőkönyv 
e) Vizsgabiztosi teljesítésigazolás 
f) Igazolások (át nem vett példányok) 
g) Jegyzőkönyvek (át nem vett példányok) 
h) Átadás- átvételi jegyzőkönyvek (át nem adott iratokhoz) 

a Vizsgáztató szervezethez e-mailen vagy postán. 

1.1.6.12 A vizsgán történő részvételi szándék bejelentése 

A Képzési Rendelet 15.§ (2) c) pontja szerint a vizsgán – a vizsga rendjének zavarása nélkül -
megfigyelőként jelen lehet a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgát megelőző két 
munkanappal közölt bejelentés alapján a MOL Nyrt. egy képviselője. 

A vizsgán történő részvételi szándékot a MOL Nyrt. Vasúti Vizsgaszabályzat és Eljárási rendjének szeirnti 
HR5.3_PD_DSMOL1_R18 nyomtatvány kitöltésével és a kitöltött nyomtatvány vizsgát megelőző két 
munkanappal korábban történő megküldésével köteles jelezni a Vizsgaszervező felé. 

A kitöltött, aláírt és lebélyegzett nyomtatványt a ofurcsa@mol.hu címre szkennelve kell elküldeni. 

A beküldött nyomtatvány MOL Nyrt. által záradékolt példányát a záradékoló elektronikus úton a 
vizsgabiztos részére megküldi. A vizsgabiztos a megküldött nyomtatványt a vizsgán szükség szerint 
figyelembe veszi. 

A Képzési Rendelet 15.§ (2) c) pontjában megahtározott személy amennyiben a vizsgával kapcsolatban 
észrevételt kíván tenni, egyeztetési eljárást kezdeményezhet. 

1.1.6.13 A távolmaradás igazolásának formája 

A Képzési Rendelet 33.§ (5) szeint a a vizsgázó a vizsgáról való távolmaradásának okát munkáltatói 
jogkörgyakorlója három munkanapon belül a vizsgáztató szervezet felé igazolhatja a távolmaradás 
igazolása nyomtatványon HR5.3_PD_DSMOL1_R15) e-mailben (ofurcsa@mol.hu) vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen. 

1.1.6.14 A vizsgák okmányai 

Az alapvizsga vizsgajegyzőkönyvének, a vizsgaigazolásnak és az időszakos vizsga vizsgajegyzőkönyvének 
kötelező adatait a szabályzat mellékelt LREC feljegyzései tartalmazzák. 

Az alapvizsgáról Alapvizsga jegyzőkönyv a LREC-2112_MOL szerinti nyomtatványon kerül kiállításra. A 
sikeres alapvizsgáról Alapvizsga vizsgaigazolás a LREC-2113_MOL szerinti nyomtatványon kerül 
kiállításra. Időszakos vizsgajegyzőkönyv a HR5.3_PD_DSMOL1_R16 szerinti nyomtatványon kerül 
kiállításra. 

1.1.6.15 A más vasút társaságnál vasúti társasági vizsgákon megszerzett képesítések elismerése 

A MOL Nyrt. a munkavállaló más vasúti társasági vizsgáinak elismeréséről a vizsgaszabályzat és eljárási 
rendben meghatározott ismeretanyagok és a Vizsgaközpont szabályzatának függelékében szereplő 
ismeretanyagok összahaszonlítása alapján dönt. 
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Az elismerés akkor eredményes, ha a vizsgamegnevezések nem tartalmaznak eltérő korlátozást és a 
munkavállaló által elismertetni kívánt vizsga ismeretanyaga teljes egészében tartalamazza az elismerés 
alapját képező vizsga ismeretanyagát. 

1.1.6.16 Alapvizsga halasztás (az alapvizsgák halasztása eljárás) 

A Képzési Rendelet 18.§ (8) pontja szerint a képzésben részt vevő indokolt esetben az alapvizsga 
halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet a Vizsgaközpont. akkor fogadja el, ha a képzésben 
résztvevő rajta kívülálló okból vagy egyéb méltányolható körülmény alapján kéri a halasztást.  

Az alapvizsga halasztási kérelmet a MOL Nyrt. juttatja el a Vizsgaközpontnak a vizsgázó/munkáltatói 
jogkörgyakorló kezdeményezésére az alapvizsga halasztási kérelem 
kav_vizsgaszabalyzat_es_eljarasi_rend_20211027v4.pdf (vizsgakozpont.hu) nyomtatványán kitötlve és 
aláírva. 

1.1.7 Vizsgák visszacsatolása, nyilvántartása 

A vizsgákon való beszámoltatás eredményének visszacsatolása, nyilvántartása a Vasúthatósági 
megfelelés szakértő és a Vasútüzem vezetők feladata az erre létrehozott belső SPS oldalon.  

1.1.7.1 A vizsgáztatást befolyásoló rendkívüli események kezelése 

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan zavaró körülmény, amely a vizsgáztatás megszokott 
meneteté megzavarja, előírásszerű lefolytatását megakadályozza, vagy a vizsgázó teljesítményének 
objektív megítélését akadályozza, így különösen: 

• személyazaonosság tekintetében a vizsgabiztos megtévesztése vagy annak megkísérlése, 

• meg nem engedett segédezköz használata, illetve a vizsgadokumentációról bármilyen feljegyzés 
vagy fényképfelvétel készítése vagy annak megkísérlése, 

• a vizsgabiztos döntésének befolyásolására való törekvés, 

• a vizsga rendjének megzavarása – beleértve az egészségügyi előírások be nem tartását – vagy 
annak megkísérlése, 

• a vizsgaterem, vizsgapálya, vizsgahelyszín, jármű, gép, vizsgázó, járművezető alkamatlansága 

• rendkívüli időjárási körülmény, stb. 

A rendkívüli eseményről – az eset tényszerű leírása és az érintettek személyes adatainak megadása 
mellett – a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a MOL Nyrt.-t/vizsgaszervezőt haladéktalanul e-mailben 
értesíti. (ofurcsa@mol.hu) 

1.1.7.2 Egyeztetési eljárás 

A Képzési Rendelet 35E.§ (1) pontja szerint a MOL Nyrt vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott 
döntései kapcsán – írásban egyezetetési eljárás kezdeményezhető a döntés meghozatalától számított 5 
napon belül. 

Az egyeztetési eljárás indítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell az egyeztetést kezdeményező nevét, 
a képviselt szervezet nevét, a Képzési rendelet 35E.§ szerinti jobállását, az egyeztetés alapjául szolbáló 
döntés pontos tárgyát, az egyeztetési eljárás kezdeményezésének. okát. 

A Kérelmet a MOL Nyrt./vizsgaszervezőnek círészvémezve személyesen ügyfélfogadási időben az 
ügyfélszolgálaton lehet leadni, vagy postai úton a MOL Nyrt/vizsgaszervező címére megküldeni. 
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A benyújtott kérelem alapján a MOL Nyrt. 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 egyezetési eljárás keretében történik. 

1.1.7.3 A Vizsgaszabályzat hatálya, közzététele, módosítása eljárás 

Képzési Rendelet 13.§ (5a) pontja szerint a MOL Nyrt. az általa végzett vizsgáztatási tevékenységre 
vonatkozóan Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet készít, amelyet a hatóság hagy jóvá, és amelyet a 
hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban a honlapján (https://molgroup.info/hu/a-mol-
csoportrol/szabvanyos-iranyitasi-rendszerek-es-tanusitvanyok) közzétesz. 

1.1.7.4 Vizsgaszabályzat és eljárási rend előírásai (A vizsga pontos megnevezése, a vizsga vizsgáztatási 
módszertana, a vizsgához kapcsolódó vizsgakérdések, feladatok, a vizsgák megfelelt 
minősítésének követelményei) 

A MOL Nyrt. Vasúti Társasági vizsgák helyismereti és típusismereti moduljára vonatkozó előírásokat 
jelen szabályzat 3c. sz. melléklete rögzíti. 

1.1.7.5  Vasúti Társasági Vizsgaszabályzat vonatkozó formanyomtatványai 

Nyomtatványok, melyek feljegyzésként szerepelnek az alábbiak szerint: 

LREC_2111_MOL  Másodlat kiállítási kérelem 

LREC_2112_MOL  Alapvizsga jegyzőkönyv 

LREC_2113_MOL  Alapvizsga igazolás 

LREC_2114  Jegyzőkönyv a vizsgafeladatok átadásáról, visszavételéről 

LREC_2115_MOL  Nyilatkozat 

HR5.3_PD_DSMOL1_R15  Távolmaradás igazolása 

HR5.3_PD_DSMOL1_R16 Időszakos vizsga jegyzőkönyv 

HR5.3_PD_DSMOL1_R17 Időszakos oktatások személyi adatlapja 

HR5.3_PD_DSMOL1_R18 Részvételi szándék bejelentése 
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TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA 

(a munkáltató tölti ki) 

 
A vizsgázó 

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

anyja neve:  

 

A vizsganap száma:  

A bejelentő (képző/ regisztrált) szervezet neve:  

Alkalmazó vasúti társaság neve:  

A vizsga típusa:  

A vizsga (távolmaradás) időpontja: 
 

 

A vizsga helyszíne:  

A távolmaradás oka:  

 
 
Kelt: …………………………  év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 

 
 
 P.H.  ………………………… 
   alkalmazó vasúti társaság  
   képviselőjének aláírása 
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Nyilvántartási szám: 
 

 
 

IDŐSZAKOS VIZSGA JEGYZŐKÖNYV 

 
A vizsga (vizsgák) 

időpontja:  

helyszíne:  

vizsgabiztosa (elnök):  

vizsgabiztosa:  

 

A vizsgázó 

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

anyja neve:  

 

A vizsga 

megnevezése eredménye megjegyzés 

   

 
 
Kelt: …………………………  év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 

 
 
 ………………………… ………………………… ………………………… 
 vizsgabiztos (elnök) vizsgabiztos vizsgabiztos 
 
 

P.H. 
 

 Vonalkód 
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IDŐSZAKOS OKTATÁSOK SZEMÉLYI ADATLAPJA  

 

A munkáltató megnevezése:  

 

A munkavállaló 

neve:  

születési ideje:  

születési helye:  

munkaköre:  

 

IDŐSZAKOS OKTATÁSON VALÓ MEGJELENÉS 

 

A 
megjelenés 

dátuma  
         

Jegyzet* 

Ismeretek 

év hónap Nap 
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VIZSGÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK 
BEJELENTÉSE 

(kétoldalasan nyomtatandó) 

 
A vizsga 

időpontja: 
 

helyszíne: 
 

típusa: 
 

megnevezése: 
 

 
A vizsgázó képzését/oktatását végző képző/regisztrált szervezet 

neve: 
 

vizsgán résztvevő képviselőjének neve: 
 

vizsgán résztvevő képviselőjének elérhetősége (telefon, email): 
 

 
A vizsgázó(k) 

neve: születési helye: születési ideje: anyja neve: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
képző/regisztrált szervezet 

képviselőjének aláírása

Kelt: év:  ..............  hó: nap: ..........  
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Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

A fent nevezett vizsgázó(k) vizsgájának szóbeli vizsgatevékenységén a részvételt 

tudomásul veszem. 

nem engedélyezem. 

, megfelelő rész jelölendő) 

 
P.H.  ...................................... 

MOL Nyrt. képviselője 
 
 

 

Kelt: év:  ..............  hó: nap:  .........  



 
 

LREC-2111_MOL Oldal:1/1 
Hatálybalépés dátuma: 2019.02.15. verzió: 2. 

 
 

MÁSODLAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM 
 
 
 

A vizsgázó 

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

anyja neve:  

 
A vizsga (vizsgák) 

időpontja:  

helyszíne:  

megnevezése:  

 
A vizsga típusa 

 Alapvizsga, részalapvizsga   Időszakos vizsga 

 Eltérés alapvizsga  Soron kívüli időszakos vizsga 

(a megfelelő rész jelölendő) 

 
A kérelmező 

levelezési címe (ha postán kéri a másodlat kézbesítését):  

 
 
 

Kelt: ………………………… év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 
 

 

 ………………………… …………………………  …………………………    
Vizsgázó aláírása*             Vasúti Üzemeltetés MOL vezető  Vasúti képzési és EÜ megfelelés irányító 

  
 
 
P.H. 

 
 

 

 dátum aláírás 

A másodlat 1 példányát átvettem:   

 
 
 
* Csak egy kérelmező aláírása szükséges. 
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Nyilvántartási szám:  

 
ALAPVIZSGA JEGYZŐKÖNYV 

(vasúti) 
 
 

A vizsga (vizsgák) 

időpontja:  

helyszíne:  

vizsgabiztosa:  

 
A vizsgázó 

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

anyja neve:  

 
A vizsga 

megnevezése vizsgatevékenység eredmények eredménye megjegyzés 
írásbeli szóbeli gyakorlati 

      

 
 
 
 

Kelt: ………………………… év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 
 

 

 
  …………………………  

 vizsgabiztos  

  

P.H.  
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Nyilvántartási szám:  

 
 

ALAPVIZSGA VIZSGAIGAZOLÁS 
(vasúti) 

 
 

A vizsga (vizsgák) 

időpontja:  

helyszíne:  

vizsgabiztosa:  

 
A vizsgázó 

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

anyja neve:  

 

 
 
 
 

Kelt: ………………………… év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 
 

 

 
  …………………………  

 vizsgabiztos  

  

P.H.  

 

 

eredménye megnevezése 

A vizsga 
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Nyilvántartási szám:  

 
 

JEGYZŐKÖNYV A VIZSGAFELADATOK 
ÁTADÁSÁRÓL, VISSZAVÉTELÉRŐL 

 

 
A vizsgabiztos 

neve:  
 

tudomásul veszem, hogy a részemre átadott vizsgafeladatok engedély nélküli másolása, 
sokszorosítása, terjesztése, illetéktelen személyek részére történő átadása a 
vizsgabiztosi munkakörből való kizárást és a hatósági névjegyzékből történő törlést 
vonja maga után. 

 
 

Kelt: ………………………… év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 
 

 

 ………………………… 
Átvevő vizsgabiztos 

 
Vizsgafeladatok átadása Vizsgafeladatok visszavétele 

S
o
rs

z
á
m

  
Vizsgafeladat 
megnevezése 

 
Vizsga 

megnevezése 

 
Csomag / 
db szám 

 

Átadó aláírása 

 
Átvevő 
aláírása 

 
Csomag / 
db szám 

 
Visszavevő 

aláírása 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
  …………………………….     ………………………… 
          átadó aláírása             átvevő aláírása 
 

Visszavétel: 

 Rendben   Hiányos 

 
         ………………………………. 
          átvevő aláírása 
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Nyilvántartási szám:  

 
NYILATKOZAT 

(vasúti vizsgához) 
 

Alulírott 
 

A vizsgázó 

neve:  

születési neve:  

születési helye:  

születési ideje:  

anyja neve:  

személyazonosító igazolványának száma*:  

 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jogerős bírósági ítélettel kiszabott 
szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás és vasúti jár-művezetéstől eltiltás büntetés hatálya 
alatt nem állok. 
 
 

 
Kelt: ………………………… év: ............... hó: ………………………… nap: ……… 

 

 

 
  …………………………  

 Vizsgázó aláírása  
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Kiadás dátuma: 2022.hh.nn. Oldal:1/34 
Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

 

VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA HELYISMERETI ÉS TÍPUSISMERETI 
TUDÁSANYAG 

 

 VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA HELYISMERETI TUDÁSANYAG 

Alapvizsgák módszertana 

A vizsgázó az írásbeli vizsgatevékenységen a MOL Nyrt. által kiadott feladatokat oldja meg. A vizsgázó a 
szóbeli vizsgatevékenységen a MOL Nyrt. által összeállított vizsgatételekből húz, ezután számára 
legalább 15 perc felkészülési időt kell biztosítani.  

A gyakorlati vizsga időtartamát a vizsgabiztos úgy határozza meg, hogy a vizsgázó alkalmassága, 
illetve alkalmatlansága egyértelműen eldönthető legyen. 

Az alapvizsga javítóvizsgájának a módszertana megegyezik az alapvizsgák módszertanával 

Helyismereti modul alapvizsga 

Elméleti vizsga: szóbeli részből áll. 

A szóbeli vizsgatevékenység:4 tétel. 

A vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 1. vizsgatétel: KSZU hatálya, alapja, 

• 2. vizsgatétel: Helyi ismeretek, 

• 3. vizsgatétel: Lejt viszonyok 

• 4. vizsgatétel: Értekezési lehetőségek 

A vizsga időtartama 0,5 óra 

A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények: 

Tévesztés nélkül Ismeri a: 

• a KSZU-t 

• helyi ismereteket 

• szolgálati helyeket 

• értekezési lehetőségeket  
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Kiadás dátuma: 2022.hh.nn. Oldal:2/34 
Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

1.1 Helyismeret: MOL Nyrt sajátcélú vasúti pályahálózat Zalaegerszeg V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

• A saját célú pályahálózat megnevezése 

• A saját célú pályahálózat kezdő és végpontja 

• Váltók számozása, szabványos állása,  

• Helyhez kötött jelzők (helye, rendeltetése) 

• Egyéb töltő – lefejtő berendezések (helye, megnevezése) 

• Űrszelvénybe, közlekedési térben lévő, vagy oda nyúló létesítmények 

• Mozdonyok tárolásának, javításának, kiszerelésének helye 

• Közlekedési terek, tolatási padkák 

• Parancskönyv helye 

Helyi ismeretek 

• Engedélyezett sebességek, állandó sebesség korlátozások felsorolása 

• Tolatási módok helyi szabályai egyidejű tolatások. 

• Tolatócsapat létszáma normál körülmények között 

• Megfutamodás elleni biztosítás tolatás közben és a tolatás befejezése után. 

• Rögzítősaruk felhasználásának szabályozása, db száma, tárolására vonatkozó szabályok 

Lejtviszonyok 

• Lejtviszonyok vágányszintű bontásban. 

 

Vezetési gyakorlat 

• A rendelkezések tudomásulvétele, a járművek üzemeltetési módjának (fékezés), valamint a 
legnagyobb sebességének meghatározása a pálya jellemzői alapján. 

• A fékek használata lassításra vagy megállításra, a járművek és létesítmények figyelembe 
vételével. 
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1.2 Helyismeret: MOL Nyrt sajátcélú vasúti pályahálózat Szajol V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

• A saját célú pályahálózat megnevezése 

• A saját célú pályahálózat kezdő és végpontja 

• Vágányok, vágányrészek megnevezése, száma, rendeltetése, hossza, végződése, (ütközőbak, 
földkúp), 150 m-nél kisebb sugarú ívek 

• Váltók számozása, állíthatósága (helyszíni, központi), zárhatósága, szabványos állása, váltójelzők 
típusa (kivilágítható, fényvisszaverős, nincs), váltók gondozására kijelölt személyek, a váltók 
gondozására vonatkozó biztonsági előírások 

• Helyhez kötött jelzők (helye, rendeltetése, jelölése, kivilágítása) 

• Szolgálati épültek (helye, neve, jelölése) 

• Egyéb töltő — lefejtő berendezések (helye, megnevezése, rendeltetése) 

• Űrszelvénybe, közlekedési térben lévő, vagy oda nyúló létesítmények   

• Mozdonyok tárolásának, javításának, kiszerelésének helye 

• Közlekedési terek, tolatási padkák 

• Parancskönyv helye  

 

Helyi ismeretek 

• Engedélyezett sebességek, állandó sebesség korlátozások felsorolása 

• Tolatási módok helyi szabályai, tolatási körzetek kijelölése, egy időben történő tolatások 

• Tolatócsapat létszáma normál üzemi és attól eltérő körülmények között   

• Megfutamodás elleni biztosítás tolatás közben és a tolatás befejezése után 

• Megfutamodott járművek megállítására vonatkozó előírások 

• Páros féksaru kezelése, használata, tárolása 

• Rögzítősaruk felhasználásának szabályozása, db száma, tárolására vonatkozó szabályok 

• Mozdonyszemélyzet jelentkezése, eltávozása a mozdonytól 

 

Lejtviszonyok 

• Lejtviszonyok vágányszintű bontásban. 

Értekezési lehetőségek 

• Távközlési kommunikáció eszközök, telefon, tolató rádiók tárolása, töltési lehetőségei, tolató 
rádió csatornák 
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Kiadás dátuma: 2022.hh.nn. Oldal:4/34 
Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

1.3 Helyismeret: MOL Nyrt Dunai Finomító állomásból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat 
Százhalombatta V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

• Ismertesse a sajátcélú pályahálózat vágányait, számukat, elnevezésüket és hosszukat! 

• Ismertesse a sajátcélú pályahálózaton található váltókat, állíthatóságukat és a váltójelzők 
típusát! 

• Milyen helyhez kötött jelzők vannak a saját célú pályahálózaton? 

• Hol található szolgálati helyiség a saját célú pályahálózaton! 

• Hol található a parancskönyv? 

• Melyik vágányokon, milyen rakodó, emelő berendezések találhatóak a saját célú 
pályahálózaton? 

• Ismertesse a mozdonyok tárolásának, javításának, kiszerelésének helyét! 

 

Helyi ismeretek 

• Sorolja fel az engedélyezett sebességet a saját célú pályahálózaton! 

• Ismertesse a belső vasútüzemben végzett tolatások szabályait! 

• Ismertesse a tolatás szabályait a töltő – lefejtő berendezéssel ellátott vágányokon! 

• Ismertesse a tolatócsapat létszámát normál üzemi és attól eltérő körülmények között! 

• Ismertesse a megfutamodás elleni biztosítást a tolatás befejezése után! 

• Ismertesse a mozdonyszemélyzet jelentkezését szolgálatra és eltávozásának szabályait! 

Lejtviszonyok 

• A szolgálati helyek lejtviszonyai 

Értekezési lehetőségek 

• Értekezési lehetőségek, a szolgálati helyek értekezési lehetőségei 

• A tolatórádió körzetek. 

Vezetési gyakorlat 

• A rendelkezések tudomásulvétele, a járművek üzemeltetési módjának (terhelés és fékezés), valamint  
a legnagyobb sebességének meghatározása a pálya jellemzői alapján. 

• A fékek használata lassításra vagy megállításra, a járművek és létesítmények figyelembe vételével. 

• A berendezések használata a járművek és létesítmények figyelembe vételével. 

• A pályán elfoglalt hely beazonosítása, meghatározása. 

• A kapcsolat létesítésére az érdekeltekkel az értesítés vagy tájékoztatás céljából. 
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Kiadás dátuma: 2022.hh.nn. Oldal:5/34 
Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

1.4 Helyismeret: MOL Nyrt sajátcélú vasúti pályahálózat Füzesgyarmat V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

• Hány részből áll Füzesgyarmat sajátcélú vasúti pálya? 

• Hol és milyen  jelzők találhatóak? 

• Milyenek a lejtviszonyok egyes vágányokon? 

• Hol találhatók útátjárók, sorompók? 

• Hol találhatók helyhez kötött jelzők, főjelzők, tolatásjelzők? 

• Hol találhatók a sajátcélú vasúti pályahálózat szolgálati helyei? 

Helyi ismeretek 

• Ismertesse, hogy mely vágányok vannak kijelölve mozdonyok körüljárására! 

• Ismertesse az egyedül közlekedő mozdonyok kisérésére vonatkozó szabályokat! 

• Ismertesse, hogy milyen tolatási módszerek használhatóak a  Füzesgyarmat Kőolajtöltő sajátcélú  
vasúti pályán! 

• Ismertesse, milyen szalasztási tilalmak vonatkoznak Füzesgyarmat Kőolajtöltő sajátcélú vasúti pályán! 

• Mekkora a pályasebesség tolatási körzethez tartozó vágányokon? 

• Hol találhatók központi állítású váltó? 

• Határolja el a Tolatási körzeteket! 

• Ismertesse Füzesgyarmat Kőolajtöltősaját célú vasúti pálya kiszolgálásának szabályait! 

• Mennyi a tolatási sebesség Füzesgyarmat Kőolajtöltő saját célú vasúti pályán? 

• Ismertesse Füzesgyarmat Kőolajtöltősaját célú vasúti pálya vágányhálózatát! 

Lejtviszonyok 

• Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő vágányokat, vágányszakaszokat! 

• Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő vágányokat, vágányszakaszokat! 

Értekezési lehetőségek 

• Hol találhatók külsőtéri értekező berendezések? 

• Melyik tolatócsatorna használatos tolatás közben? 

• Ismertesse, mely személyek között biztosít összeköttetést a tolatócsatorna. 

• Mely mozdonyok dolgoznak a tolatási körzetben? 

• Mi Füzesgyarmat állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége? 

• Hogyan kell elhatárolni egyidejű tolatási mozgásoknál a különböző tolatási egységeket? 
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1.5 Helyismeret: MOL Nyrt sajátcélú vasúti pályahálózat Komárom V01-VT2022/1 

 

Szolgálati helyek 

• Hány részből áll ………………. állomás? 

• Hol és milyen tolatási jelzők találhatóak? 

• Milyenek a lejtviszonyok egyes vágányokon? 

• Hol találhatók útátjárók, sorompók? 

• Hol találhatók helyhez kötött jelzők, főjelzők, tolatásjelzők? 

• Hol találhatók felsővezeték nélküli vágányok? 

Helyi ismeretek 

• Ismertesse, hogy mely vágányok vannak kijelölve mozdonyok körüljárására! 

• Ismertesse az egyedül közlekedő mozdonyok kisérésére vonatkozó szabályokat! 

Ismertesse, hogy milyen tolatási módszerek használhatóak………….  állomáson! 

• Ismertesse, milyen szalasztási tilalmak vonatkoznak ……………állomásra! 

• Mekkora a pályasebesség az ………... tolatási körzethez tartozó vágányokon? 

• Hol találhatók központi állítású siklasztó saruk? 

• Határolja el a Tolatási körzeteket! 

• Ismertesse ………………………saját célú vasúti pálya kiszolgálásának szabályait! 

• Mennyi a tolatási sebesség ………………. saját célú vasúti pályán? 

• Ismertesse ……………………saját célú vasúti pálya vágányhálózatát! 

Lejtviszonyok 

• Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő vágányokat, vágányszakaszokat! 

• Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő vágányokat, vágányszakaszokat! 

Értekezési lehetőségek 

• Hol találhatók egyirányú külsőtéri értekező berendezések? 

• Melyik tolatócsatorna használatos az……. tolatási körzetben? 

• Ismertesse, mely személyek között biztosít összeköttetést a tolatócsatorna. 

• Mely mozdonyok dolgoznak a ………. tolatási körzetben? 

• Mi a rendelkező/külsős forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége? 

• Hogyan kell elhatárolni egyidejű tolatási mozgásoknál a különböző tolatási egységeket? 
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1.6 Helyismeret: MOL Nyrt sajátcélú vasúti pályahálózat Zalaegerszeg V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

• A saját célú pályahálózat megnevezése 

• A saját célú pályahálózat kezdő és végpontja 

•  Váltók számozása, szabványos állása,  

• Helyhez kötött jelzők (helye, rendeltetése) 
 

Helyi ismeretek 

• Engedélyezett sebességek, állandó sebesség korlátozások felsorolása 

• Tolatási módok helyi szabályai egyidejű tolatások. 

• Tolatócsapat létszáma normál körülmények között 

• Megfutamodás elleni biztosítás tolatás közben és a tolatás befejezése után. 

• Rögzítősaruk felhasználásának szabályozása, db száma, tárolására vonatkozó szabályok 

Lejtviszonyok 

• Lejtviszonyok vágányszintű bontásban.  

Vezetési gyakorlat 

• A rendelkezések tudomásulvétele, a járművek üzemeltetési módjának (fékezés), valamint a 

legnagyobb sebességének meghatározása a pálya jellemzői alapján 

• A fékek használata lassításra vagy megállításra, a járművek és létesítmények figyelembe 

vételével. 
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1.7 Helyismeret: MOL Nyrt sajátcélú vasúti pályahálózat Tiszaújváros V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

• A saját célú pályahálózat megnevezése 

• A saját célú pályahálózat kezdő és végpontja 

• Vágányok, vágányrészek megnevezése, száma, rendeltetése, hossza, végződése, (ütközőbak, 
földkúp), 150 m-nél  
sugarú ívek 

• Váltók számozása, állíthatósága (helyszíni, központi), zárhatósága, szabványos állása, 
váltójelzők típusa (kivilágítható, 
fényvisszaverős, nincs), váltók gondozására kijelölt személyek, a váltók gondozására 
vonatkozó biztonsági előírások 

• Helyhez kötött jelzők (helye, rendeltetése, jelölése, kivilágítása) 

• Szolgálati épültek (helye, neve, jelölése) 

• Egyéb töltő – lefejtő berendezések (helye, megnevezése, rendeltetése) 

• Űrszelvénybe, közlekedési térben lévő, vagy oda nyúló létesítmények 

• Mozdonyok tárolásának, javításának, kiszerelésének helye 

• Közlekedési terek, tolatási padkák 

• Parancskönyv helye 

Helyi ismeretek 

• Engedélyezett sebességek, állandó sebesség korlátozások felsorolása 

• Tolatási módok helyi szabályai, tolatási körzetek kijelölése, egyidejű tolatások 

• Tolatás vasúti daruval ellátott vágányokon 

• Tolatócsapat létszáma normál üzemi és attól eltérő körülmények között 

• Megfutamodás elleni biztosítás tolatás közben és a tolatás befejezése után. 

• Megfutamodott járművek megállítására vonatkozó előírások 

• Páros féksaru kezelése, használata, tárolása 

• Rögzítősaruk felhasználásának szabályozása, db száma, tárolására vonatkozó szabályok 

• Mozdonyszemélyzet jelentkezése, eltávozása a mozdonytól 

Lejtviszonyok 

• Lejtviszonyok vágányszintű bontásban. 

Értekezési lehetőségek 

• Értekező berendezések, távbeszélők. 

Vezetési gyakorlat 

• Vezetési gyakorlat 

• A mozdonnyal kapcsolatos teendők 

• Menetszolgálat előtti teendők 

• Az előkészítési feladatok 

• A motor indítása előtti fontosabb teendők 

• A motor indítása utáni fontosabb teendők 

• Teendők a szolgálat alatt 

• Teendők veszély esetén 

• Teendők tűz esetén 

• Teendők kisiklás esetén 
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• Helyismeret:MOL Nyrt. saját célú vasúti pályahálózat Hajdúszoboszló  V01-VT2022/1 

•  

• 1.1   Hány részből áll Hajdúszoboszló sajátcélú vasúti pálya? 

• 1.2   Hol és milyen  jelzők találhatóak? 

• 1.3   Milyenek a lejtviszonyok egyes vágányokon? 

• 1.4   Hol találhatók útátjárók? 

• 1.5   Hol találhatók helyhez kötött jelzők, főjelzők, tolatásjelzők? 

• 1.6   Hol találhatók a sajátcélú vasúti pályahálózat szolgálati helyei? 

•  

• 2. Helyi ismertek: 

• A képzésben résztvevő a tanfolyam befejeztével ismerje: 

•  

• 2.1   Ismertesse az egyedül közlekedő mozdonyok kisérésére vonatkozó szabályokat! 

• 2.3   Ismertesse, hogy milyen tolatási módszerek használhatóak a Hajdúszoboszló VKÁ 

telephely sajátcélú vasúti pályán! 

• 2.4   Ismertesse, milyen szalasztási tilalmak vonatkoznak Hajdúszoboszló VKÁ telephely 

sajátcélú vasúti pályán! 

• 2.5   Mekkora a pályasebesség tolatási körzethez tartozó vágányokon? 

• 2.6   Hol találhatók központi állítású váltó? 

• 2.7  Határolja el a Tolatási körzeteket! 

• 2.8   Ismertesse Hajdúszoboszló VKÁ telephely célú vasúti pálya kiszolgálásának szabályait! 

• 2.9   Mennyi a tolatási sebesség Hajdúszoboszló VKÁ telephely saját célú vasúti pályán? 

• 2.10   Ismertesse Hajdúszoboszló VKÁ telephely célú vasúti pálya vágányhálózatát! 

•  

• 3. Lejtviszonyok: 

•  

• 3.1   Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő vágányokat, vágányszakaszokat! 

• 3.2   Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő vágányokat, vágányszakaszokat! 

•  

• 4. Értekezési lehetőségek: 

•  

• 4.1   Hol találhatók külsőtéri értekező berendezések? 

• 4.2  Melyik tolatócsatorna használatos tolatás közben? 

• 4.3   Ismertesse, mely személyek között biztosít összeköttetést a tolatócsatorna. 

• 4.4   Mely mozdonyok dolgoznak a tolatási körzetben? 

• 4.5   Mi Hajdúszoboszló állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének telefonos 

elérhetősége? 

• 4.6   Hogyan kell elhatárolni egyidejű tolatási mozgásoknál a különböző tolatási egységeket? 

•  

• 5. Megfelelt minősítésű vizsgakövetelmények: 

•  

• 5.1   A lejtviszonyokat, 

• 5.2   Az értekezési lehetőségeket. 
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• 5.3   Tévesztés nélkül ismeri a sajátcélú pályahálózaton alkalmazott jelzőket, váltókat, védelmi 

berendezéseket, azok helyét és kezelésének szabályait 

• 5.4   Ismeri a sajátcélú vasúti pályahálózaton a forgalom lebonyolításának szabályait. 

• 5.5   Ismeri saját célú vasúti pályahálózaton a rendkívüli helyzetben követendő eljárásokat. 

• 5.6   Kijelölt helyen megállni 

• 5.7   Belső vasútüzemi tolatások szabályozásának megfelelően saját célú vasúti pályahálózaton 

a tolatási (átállás, körüljárás, kocsi ki-, besorozás, mérlegelés) műveleteket végrehajtani 

•         a szolgálati hely, tolatási körzet sajátosságait 

•   
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Helyismeret: MOL Nyrt. saját célú vasúti pályahálózat  Algyő V01-VT2022/1 

Szolgálati helyek 

 

• A saját célú pályahálózat megnevezése 

• A saját célú pályahálózat kezdő és végpontja 

• Vágányok, vágányrészek megnevezése, száma, rendeltetése, hossza, végződése, (ütközőbak, 
földkúp), 150 m-nél kisebb sugarú ívek 

• Váltók számozása, állíthatósága (helyszíni, központi), zárhatósága, szabványos állása, váltójelzők 
típusa (kivilágítható, fényvisszaverős, nincs), váltók gondozására kijelölt személyek, a váltók gondozására 
vonatkozó biztonsági előírások 

• Helyhez kötött jelzők (helye, rendeltetése, jelölése, kivilágítása) 

• Szolgálati épültek (helye, neve, jelölése) 

• Egyéb töltő – lefejtő berendezések (helye, megnevezése, rendeltetése) 

• Űrszelvénybe, közlekedési térben lévő, vagy oda nyúló létesítmények 

• Mozdonyok tárolásának, javításának, kiszerelésének helye 

• Közlekedési terek, tolatási padkák 

• Parancskönyv helye 

Helyi ismeretek 

• Engedélyezett sebességek, állandó sebesség korlátozások felsorolása 

• Tolatási módok helyi szabályai, tolatási körzetek kijelölése, egyidejű tolatások. 

• Tolatás vasúti daruval ellátott vágányokon 

• Tolatócsapat létszáma normál üzemi és attól eltérő körülmények között 

• Megfutamodás elleni biztosítás tolatás közben és a tolatás befejezése után 

• Megfutamodott járművek megállítására vonatkozó előírások. 

• Páros féksaru kezelése, használata, tárolása 

• Rögzítősaruk felhasználásának szabályozása, db száma, tárolására vonatkozó szabályok 

• Mozdonyszemélyzet jelentkezése, eltávozása a mozdonytól 

Lejtviszonyok 

• Lejtviszonyok vágányszintű bontásban. 

Értekezési lehetőségek 

• Távközló berendezések elhelyezése, 

• Tolató rádiók tárolása, töltési lehetőségei, 

• Tolató rádió csatornák. 
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Helyismeret MOL Nyrt. saját célú vasúti pályahálózat Tiszaújváros MPK V01-VT2022/1 

 

Szolgálati helyek 

• A saját célú pályahálózat megnevezése 

• A saját célú pályahálózat kezdő és végpontja 

• Vágányok, vágányrészek megnevezése, száma, rendeltetése, hossza, végződése, (ütközőbak, 
földkúp), 150 m-nél kisebb sugarú ívek 

• Váltók számozása, állíthatósága (helyszíni, központi), zárhatósága, szabványos állása, váltójelzők 
típusa (kivilágítható, fényvisszaverős, nincs), váltók gondozására kijelölt személyek, a váltók gondozására 
vonatkozó biztonsági előírások 

• Helyhez kötött jelzők (helye, rendeltetése, jelölése, kivilágítása) 

• Szolgálati épültek (helye, neve, jelölése) 

• Egyéb töltő – lefejtő berendezések (helye, megnevezése, rendeltetése) 

• Űrszelvénybe, közlekedési térben lévő, vagy oda nyúló létesítmények 

• Mozdonyok tárolásának, javításának, kiszerelésének helye 

• Közlekedési terek, tolatási padkák 

• Parancskönyv helye 

Helyi ismeretek 

• Engedélyezett sebességek, állandó sebesség korlátozások felsorolása 

• Tolatási módok helyi szabályai, tolatási körzetek kijelölése, egyidejű tolatások. 

• Tolatás vasúti daruval ellátott vágányokon 

• Tolatócsapat létszáma normál üzemi és attól eltérő körülmények között 

• Megfutamodás elleni biztosítás tolatás közben és a tolatás befejezése után 

• Megfutamodott járművek megállítására vonatkozó előírások 

• Páros féksaru kezelése, használata, tárolása 

• Rögzítősaruk felhasználásának szabályozása, db száma, tárolására vonatkozó szabályok 

• Mozdonyszemélyzet jelentkezése, eltávozása a mozdonytól 

Lejtviszonyok 

• Lejtviszonyok vágányszintű bontásban. 

Értekezési lehetőségek 

• Értekező berendezések, távbeszélők. 

• Körzetek felosztása 

Vezetési gyakorlat 

• A mozdonnyal kapcsolatos teendők 

• Menetszolgálat előtti teendők: 
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• Az előkészítési feladatok 

• A motor indítása előtti fontosabb teendők 

• A motor indítása utáni fontosabb teendők 

• Teendők a szolgálat alatt 

• Teendők veszély esetén 

• Teendők tűz esetén 

• Teendők tűz esetén 
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 VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA TÍPUSISMERETI TUDÁSANYAG 

Alapvizsgák módszertana 

A vizsgázó az írásbeli vizsgatevékenységen a MOL Nyrt. által kiadott feladatokat oldja meg. A vizsgázó a 
szóbeli vizsgatevékenységen a MOL Nyrt. által összeállított vizsgatételekből húz, ezután számára 
legalább 15 perc felkészülési időt kell biztosítani.  

A gyakorlati vizsga időtartamát a vizsgabiztos úgy határozza meg, hogy a vizsgázó alkalmassága, 
illetve alkalmatlansága egyértelműen eldönthető legyen. 

Az alapvizsga javítóvizsgájának a módszertana megegyezik az alapvizsgák módszertanával 

Az egyes eltérés alapvizsgák és annak javítóvizsgái lebonyolításának módszertanát a megváltozott 

biztonsági szabályok mennyiségének figyelembevételével teszt rendszerű vizsgaként kell megállapítani 

Típusismerti modul alapvizsga 

Elméleti és gyakorlati vizsga: szóbeli és gyakorlati részből áll. 

Szóbeli vizsgatevékenység: 4 vizsgatétel. 

A vizsgakérdések tételenkénti megoszlása: 

• 1. vizsgatétel: Berendezések elhelyezkedése a járművön, 

• 2. vizsgatétel: Berendezések kezelése, 

• 3. vizsgatétel: Vezetési és működtetési sajátosságok, 

• 4. vizsgatétel: Vezetéstechnikai ismeretek 

A vizsga időtartama 0,5 óra. 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 2 vizsgafeladat 

• 1. Üzemeltetési gyakorlat, 

• 2. Vezetési gyakorlat. 

A vizsga időtartama 0,5 óra. 

A „megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelmények: 

Tévesztés nélkül Ismeri a: 

• a járművön a berendezések elhelyezkedését 

• a berendezések kezelését 

• vezetési és működtetési sajátosságokat 

• vezetéstechnikai ismereteket 
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2.1 Típusismeret: 9902H (MTZ - TRACK) közúti-vasúti kétéltű jármű V01-VT2022/1 

Tudásanyag 

Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• A vontató alváza, a szekrényváz felépítése 

• A motortér kialakítása, belső elrendezése 

• A futó- és hordmű 

• A jármű felfüggesztése, kormányszerkezet, futómű 

• Az irány-, és sebességváltó, valamint a differenciálmű elhelyezése, kialakítása 

• A vasúti vezetőkerekek kialakítása, hidraulikus berendezések 

• A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei 

• A vonóerő átadása, a merevrudas kapcsolószerkezet 

• A vontatóba épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása 

• Hűtőkör, ventillátor, hűtésszabályozás 

• A kenési-, és tüzelőanyag-rendszer 

• A hajtási rendszer felépítése 

• A tengelykapcsoló, és sebességváltó, differenciálmű 

• A jármű sűrített levegős hálózata  

• A sűrített levegő termelése, pneumatikus berendezések 

• A vontató fékrendszere 

• A vontató fékalkatrészei, működésük 

Berendezések kezelése 

• A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük 

• A vezetőfülke elrendezése, kialakítása 

• A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek 

és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a 

megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása 

• A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése 

• Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések 

• A dízelmotor védelmi berendezései 

• A dízelmotor jelzőberendezései 

• Tűzoltókészülékek elhelyezése 

• Közlekedésbiztonsági berendezések 

• Sebességmérő berendezés 

• Kürt 

• Jelzőlámpák, világítási berendezések 

• A vontató fékberendezésének kezelése 

• A fékezési jellemzők és a fékrendszer ismertetése 

• A fékberendezés kezelése 

Vezetési és működtetési sajátosságok 

• A vontató főbb adatai, jellemzői 

• A vontató általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai 
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• A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása 

• A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása 

• A vonó-, és kerékpárvezető berendezések jellemző meghibásodásai 

• A fékrendszer jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 

Vezetéstechnikai ismeretek 

• Üzembe helyezés, üzemeltetés, tolatószolgálat 

• Teendők, ellenőrzések a vontató üzembe helyezése előtt és közben 

• A motor beindítása előtti teendők 

• A dízelmotor indítása 

• A menet megkezdése előtti teendők 

• A jármű megindítása 

• Üzemen kívül helyezés 

• A jármű vontatása 

• A vasúti pályára fel-, leállás 

 

2.2 Típusismeret: 269H (A26, V20) sorozatú mozdony V01-VT2022/1 
Tudásanyag 
 
Berendezések elhelyezkedése a járművön 
 

• A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése 

• A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása 

• A gépterek felépítése, belső elrendezésük 

• A főbb egységek általános elhelyezkedése 

• A futómű 

• Alváz keret felépítése, tengelyágy vezetés, annak sajátosságai 

• A mozdony főkeretének felfüggesztése, lengéscsillapítás 

• A motornyomaték és a vonóerő átadása 

• A vonóerő átadása a kerékpártól a mozdony főkeretére 

• Hidraulikus, mechanikus erőátvitel 

• A dízelmotor nyomatékának vontató energiává átalakításának elemei 

• Irányváltás 

• A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-
rendszere 

• A dízelmotor felépítése, főbb szerkezeti elemei 

• A szívó- és kipufogó rendszer elemei 

• Hűtőkör, hűtésszabályozás 

• A kenőolajrendszer elemei 

• A tüzelőanyag-rendszer elemei 

• A fordulatszám-szabályzó berendezés működési elve 

• A mozdony segédüzemi berendezései 
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• A segédüzemi egységek elhelyezkedése 

• A segédüzemi egységek meghajtása 

• A mozdony sűrített levegős hálózata 

• A légsűrítő felépítése, működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok 

• A légtartályok elhelyezkedése, nyomáshatáraik. 

• A mozdony fékrendszere 

• A fékberendezések ismertetése 

• A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése 

• Az egyes fékelemek elhelyezése a mozdonyon 

• Kézifék 
 
Berendezések kezelése 
 
A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzéseik és értelmezésük 
 

• A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek 
és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása,a mért értékek és a 
megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása 

• A menetszabályozó és pozícióinak ismertetése 

• A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése 
 
Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések 
 

• A dízelmotor védelmi berendezései 

• A dízelmotor jelzőberendezései 

• Tűzoltókészülékek elhelyezése 
 
Közlekedésbiztonsági berendezések 
 

• Sebességmérő berendezés 

• Kürt 

• Jelzőlámpák, világítási berendezések 

• A fénytompítás 

• Homokoló berendezés 
 
A mozdony vezérlése, szabályozása 
 

• A vezérlés áramellátása 

• A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése 

• A segédüzemi berendezések vezérlése 
 
A mozdony fékberendezésének kezelése 

• A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése 

• A légfékberendezések kezelése, víztelenítés 
 
Vezetési és működtetési sajátosságok 
 
A mozdony főbb adatai, jellemzői 
 

• A mozdony általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai 

• A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása 
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A dízelmotor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása 
 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 
 
A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai 
 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 
 
A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai 
 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 

• A fékrendszer jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 
 
Vezetéstechnikai ismeretek 
 

• Üzembe helyezés, üzemeltetés, vontatás 

• Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben 

• A motor beindítása előtti teendők 

• A dízelmotor indítása 

• A menet megkezdése előtti teendők 

• A jármű megindítása 

• Menetszabályozás 

• Vezetőoldal csere 

• Üzemen kívül helyezés 

• A jármű vontatása 
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2.3 Típusismeret: 9903H (9904H, UNIMOG, UNIMOG100, UNIMOG200, UNIMOG400) közúti-vasúti 
kétéltű jármű V01-VT2022/1 

Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• A vontató alváza, a szekrényváz felépítése 

• A motortér kialakítása, belső elrendezése 

• A futó- és hordmű 

• A jármű felfüggesztése, kormányszerkezet, futómű 

• Az irány-, és sebességváltó, valamint a differenciálmű elhelyezése, kialakítása 

• A vasúti vezetőkerekek kialakítása, hidraulikus berendezések 

• A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei 

• A vonóerő átadása, a merevrudas kapcsolószerkezet 

• A vontatóba épített dízelmotor főbb szerkezeti elemei, azok kialakítása 

• Hűtőkör, ventillátor, hűtésszabályozás 

• A kenési-, és tüzelőanyag-rendszer 

• A hajtási rendszer felépítése 

• A tengelykapcsoló, és sebességváltó, differenciálmű 

• A jármű sűrített levegős hálózata  

• A sűrített levegő termelése, pneumatikus berendezések 

• A vontató fékrendszere 

• A vontató fékalkatrészei, működésük 

Berendezések kezelése 

• A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük 

• A vezetőfülke elrendezése, kialakítása 

• A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek 

és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a 

megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása 

• A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése 

• Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések 

• A dízelmotor védelmi berendezései 

• A dízelmotor jelzőberendezései 

• Tűzoltókészülékek elhelyezése 

• Közlekedésbiztonsági berendezések 

• Sebességmérő berendezés 

• Kürt 

• Jelzőlámpák, világítási berendezések 

• A vontató fékberendezésének kezelése 

• A fékezési jellemzők és a fékrendszer ismertetése 

• A fékberendezés kezelése 

Vezetési és működtetési sajátosságok 

• A vontató főbb adatai, jellemzői 

• A vontató általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai 

• A járművel kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása 
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• A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása 

• A vonó-, és kerékpárvezető berendezések jellemző meghibásodásai 

• A fékrendszer jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 

Vezetéstechnikai ismeretek 

• Üzembe helyezés, üzemeltetés, tolatószolgálat 

• Teendők, ellenőrzések a vontató üzembe helyezése előtt és közben 

• A motor beindítása előtti teendők 

• A dízelmotor indítása 

• A menet megkezdése előtti teendők 

• A jármű megindítása 

• Üzemen kívül helyezés 

• A jármű vontatása 

• A vasúti pályára fel-, leállás 
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2.4 Típusismeret:448H (449H, A25, DL - XVI. ) sorozatú mozdony V01-VT2022/1 

Tudásanyag 
Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése 

• A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása 

• A géptér felépítése, belső elrendezése 

• A futó- és hordmű 

• A forgóváz-keret felépítése, a tengelyágy kialakítása 

• A mozdony főkeretének felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás 

• A vontatómotor elhelyezése, rögzítése, a marokcsapágyazás 

• A motornyomaték és a vonóerő átadása 

• A motornyomaték átadása, a fogaskerék hajtás és csapágyazása 

• A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóváz főkereten keresztül a mozdony alvázára 

• A mozdonyba épített dízelmotorok, valamint azoknak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-
rendszere 

• A mozdonyba épített XVI Jv 170/240 típusú dízelmotorok főbb szerkezeti elemei, azok 
kialakítása 

• Hűtőkörök, tetőventillátorok, hűtésszabályozás 

• A kenőolajrendszer elemei 

• A tüzelőanyag-rendszer elemei 

• A Ganz regulátor, illetve az elektronikus fordulatszám-szabályzó berendezés felépítése, 
működése 

• A mozdony erőátviteli rendszere 

• A hajtási rendszer felépítése 

• A fődinamó, irányváltó, vontatómotorok 

• A gerjesztés-szabályozás 

• A TC motor marokágyának kenése 

• A mozdony segédüzemi berendezései 

• A hűtőventillátorok hajtása 

• A hidrosztatikus segédüzemi hajtás és szabályozása 

• A segédüzemi generátor, feszültségszabályozó, akkumulátor és töltő 

• A mozdony sűrített levegős hálózata  

• Az Mk 135 típusú légsűrítő működése 

• A VV 450/150 típusú légsűrítő működése 

• A fő-, és készülék-légtartályok feltöltése, nyomáshatárok 

• A mozdony légfékrendszere 

• A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése 

• Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon 

• A mozdony mechanikus fékszerkezetei 

• A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek 

• A kézifék kialakítása 

 

 



Kötelező képzések megvalósítása DS Termelés MOL, 
 Logisztika MOL és DS Kutatás-Fejlesztés HU szervezeteiben 

HR5.3_PD_DSMOL1 
3c. sz. melléklet 

 

Kiadás dátuma: 2022.hh.nn. Oldal:22/34 
Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

Berendezések kezelése 
 

• A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük 

• A vezetőfülke elrendezése, kialakítása 

• A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek 
és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a 
megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása 

• A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése 

• A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése 

• A korszerűsített járművek vezetőfülkéje, kezelőszervei 

• Védelmi, jelző-, ellenőrző berendezések 

• A dízelmotor védelmi berendezései 

• Perdülés védelem 

• A dízelmotor jelzőberendezései 

• A villamos erőátvitel védelmi berendezései 

• Tűzjelző berendezés, tűzoltó készülékek 

• Közlekedésbiztonsági berendezések 

• Sebességmérő berendezés 

• Ganz-MÁVAG időarányos éberségi berendezés 

• Silye és Intendon-rendszerű éberségi berendezések 

• Kürtök, jelzőlámpák 

• Világítási berendezések, automaták, fénytompító kapcsoló és relé 

• A mozdonyok vezérlése, szabályozása 

• A vezérlés áramellátása 

• A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése 

• A motorkontaktorok, a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlése 

• A segédüzemi berendezések vezérlése 

• A mozdony fékberendezésének kezelése 

• A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése 

• A légfékberendezések kezelése 

• A különböző szervek kezelése, víztelenítés. 
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Vezetési és működtetési sajátosságok 
 

• A mozdony főbb adatai, jellemzői 

• A mozdony általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges 
vasúti feladatai 

• A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása 

• A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a tovább működtetés feltételei 

• A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a tovább működtetés feltételei 

• A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a tovább működtetés feltételei 

• A fékrendszer jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a tovább működtetés feltételei 

 

Vezetéstechnikai ismeretek 
 

• Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben. 

• A motor beindítása előtti teendők 

• A dízelmotor indítása 

• A menet megkezdése előtti teendők 

• A jármű megindítása 

• Menetszabályozás 

• Vezetőállás csere 

• Üzemen kívül helyezés 

• A jármű vontatása 
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2.5 Típusismeret: 438H (478H, 439H, A29) sorozatú mozdony V01-VT2022/1 

Tudásanyag 

Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• A jármű gépészeti berendezéseinek elhelyezése. 

• Alváz és a mozdonyszekrény elemei, a főkeret felépítése. 

• Vonó- és ütközőkészülék. A mellgerendán található egyéb szerelvények. 

• A gépterek elrendezése. A vezetőfülke kialakítása. 

• A kerékpár, a kerékpár vezetése. A rugózás kialakítása. 

• Az MB 836 Bb típusú dízelmotor szerkezeti kialakítása, főbb jellemzői. 

• A dízelmotor indítása. 

• Hűtőkör, hűtőventilátor hajtás, hűtésszabályozás, zsaluk, hűtőfolyadék ellenőrzése. 

• A dízelmotor AV-00 típusú hőntartó berendezése. 

• A vezetőfülke fűtése. 

• A kenőolajrendszer elemei, az olajszint ellenőrzésének módja. Az előkenő szivattyú. 

• A tüzelőanyag-rendszer elemei, gázolajszivattyú, szűrők, napitartáy. 

• A dízelmotor fordulatszám-szabályozása, vészleállítás. 

• Az 1 C 501 típusú légsűrítő kialakítása, meghajtása. 

• A sűrített levegős rendszerek. Sűrített levegő tárolása. 

• A villamosenergia-ellátás egységei. A vezérlési és segédüzemi áramkörök. 

• Feszültségszabályozó, akkumulátortelep. 

• A hajtási rendszer felépítése. A TH1-A típusú hidrodinamikus hajtómű, a 2R16 típusú irány- 

és fokozatváltó, az 1A-250 és 2A-250 típusú tengelyhajtóművek. 

• Az önműködő fék felépítése. Knorr D2 fékezőszelep. Kétnyomásos kormányszelep, Gz-Pz 

vonatnemváltó. 

• A kiegészítő fék felépítése. Knorr háromállású és Zbr 3,7 M fékezőszelep. 

• Mechanikus fékalkatrészek, kézifék. A fékhenger dugattyúlöket állítása. 

• Homokoló berendezés. 

• A dízelmotor védelmi berendezései. 

• Kürtök, jelzőlámpák, display, ablaktörlők. 

• Világítási berendezések ás áramkörök. 
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• Sebességmérő berendezés. 

• Éberségi berendezés. 

Berendezések kezelése 

• A jármű be- és kiüzemelése. Akkumulátor főbiztosító.  

• Dízelmotor indítás és leállítás különféle módja. A fordulatszám szabályzás. 

• Dízelmotor védelmek, jelzések. 

• Kezelőelemek a vezetőfülkékben. 

• A vezetőasztalokon elhelyezett kezelőelemek, kapcsolók, műszerek. 

• A menetszabályzás kezelőszervei: irányváltó kar és a menetszabályzó kar. Reteszelések. 

• Kürt és világító berendezések kezelése. 

• Az éberségi berendezés kezelése. 

• Segédüzemi berendezések kezelése. 

• A fékberendezés kezelése. 

• Kezelési helyek elhelyezkedése. Kenési helyek. Üzemanyag (gázolaj, kenőolaj, hűtővíz, 

homok) feltöltési helyek. A szükséges kenőanyagok típusa. 

Vezetési és működtetési sajátosságok 

• A 438 H típusú mozdony főbb jellemzői, vontatási tulajdonságai, vasúti feladatai. 

• Előzetes teendők, felkészítés a szolgálatra. Menetszolgálat a mozdonnyal. 

• A dízelmotor és erőátviteli rendszerek meghibásodásai. Hibaelhárítás. 

• A segédüzemi rendszer meghibásodásai. Hibaelhárítás. 

• A vezérlési rendszer meghibásodásai. Hibaelhárítás. 

• A fékrendszer meghibásodásai. Hibaelhárítás. 

• A mozdony vezetési sajátosságai. 

• Teendők tűz esetén. 

Vezetéstechnikai ismeretek 

• Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben. 

• A dízelmotor beindítása előtti teendők. 

• A menet megkezdése előtti teendők. 

• A jármű megindítása. Az automatikus és a kézi sebességváltás. A fokozatváltás. 
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• Menetszabályozás, fordulatszám-szabályozás.  

• Üzemen kívül helyezés. Megfutamodás elleni biztosítás. 

• Teendők hidegvontatás esetén. A jármű vontatása, előfogatolása. 
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2.6 Típusismeret:319H (A23, M31) sorozatú mozdony V01-VT2022/1 

Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése 

• A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása 

• A gépterek felépítése, belső elrendezésük 

• A főbb egységek általános elhelyezkedése 

• A futó- és hordmű 

• Alváz keret felépítése, tengelyágy vezetés, annak sajátosságai 

• A mozdony főkeretének felfüggesztése, lengéscsillapítás 

• A motornyomaték és a vonóerő átadása 

• A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóváz kereten keresztül a mozdony főkeretére 

• Hidraulikus, mechanikus erőátvitel 

• A dízelmotor nyomatékának vontató energiává átalakításának elemei 

• Irányváltás 

• A mozdonyba épített dízelmotor, valamint annak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-

rendszere 

• A mozdonyba dízelmotor felépítése, főbb szerkezeti elemei 

• A szívó- és kipufogó rendszer elemei 

• Hűtőkör, hűtésszabályozás 

• A kenőolajrendszer elemei 

• A tüzelőanyag-rendszer elemei 

• A töltésállító és fordulatszám-szabályzó berendezés működési elve, sajátosságuk 

• A mozdony segédüzemi berendezései 

• A segédüzemi egységek elhelyezkedése 

• A segédüzemi egységek meghajtása  

• A mozdony sűrített levegős hálózata  

• A légsűrítő felépítése, működési feltételei, a légtartályok és feltöltésük, nyomáshatárok 

• A légtartályok elhelyezkedése, nyomáshatáraik. 

• A mozdony fékrendszere 
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• A fékberendezések ismertetése 

• A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése 

• Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon 

• Kézifék 

Berendezések kezelése 

• A vezetőfülke elrendezése, kialakítása 

• A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek 

és jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a 

megjelenő különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása 

• A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése 

• A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése 

• A dízelmotor védelmi berendezései 

• A dízelmotor jelzőberendezései 

• Tűzoltó készülékek elhelyezése 

• Sebességmérő berendezés 

• Kürt 

• Jelzőlámpák, világítási berendezések 

• A világítási automaták, fénytompítás 

• Homokoló berendezés 

• A vezérlés áramellátása 

• A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése 

• A segédüzemi berendezések vezérlése 

• A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése 

• A légfékberendezések kezelése, víztelenítés 

Vezetési és működtetési sajátosságok 

• A mozdony általános leírása, főbb adatai, lehetséges vasúti feladatai 

• A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása 

• A dízelmotor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása 

• A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai 

• A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai 
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• A fékrendszer jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 

Vezetéstechnikai ismeretek 

• Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben 

• A motor beindítása előtti teendők 

• A dízelmotor indítása 

• A menet megkezdése előtti teendők 

• A jármű megindítása 

• Menetszabályozás 

• Vezetőoldal csere 

• Üzemen kívül helyezés 

• A jármű vontatása 
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2.7 Típusismeret: 448-3H sorozatú mozdony V01-VT2022/1 

Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása 

• A géptér felépítése, belső elrendezése 

• A forgóváz-keret felépítése, a tengelyágy kialakítása 

• A mozdony főkeretének felfüggesztése, rugózás, lengéscsillapítás 

• A vontatómotor elhelyezése, rögzítése, a marokcsapágyazás 

• A motornyomaték átadása, a fogaskerék hajtás és csapágyazása 

• A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóváz főkereten keresztül a mozdony alvázára 

• A mozdonyba épített dízelmotorok, valamint azoknak hűtővíz-, kenőolaj- és tüzelőanyag-

rendszere 

• A mozdonyba épített Deutz MWM TBD 604 BL 6 típusú dízelmotor főbb szerkezeti elemei, 

azok kialakítása 

• Hűtőkörök, tetőventillátorok, hűtésszabályozás 

• A kenőolajrendszer elemei 

• A tüzelőanyag-rendszer elemei 

• A Deutz elektronikus regulátor felépítése, működése 

• A hajtási rendszer felépítése 

• A fődinamó, irányváltó, vontatómotorok 

• A gerjesztés-szabályozás 

• A TC motor marokágyának kenése 

• A hűtőventillátorok hajtása 

• A hidrosztatikus segédüzemi hajtás és szabályozása 

• A segédüzemi generátor, feszültségszabályozó, akkumulátor és töltő 

• Az Mk 135 típusú légsűrítő működése 

• A fő-, és készülék-légtartályok feltöltése, nyomáshatárok 

• A mozdony pneumatikus fékalkatrészeinek típusai, működése, és együttműködése 

• Az egyes alkatrészek elhelyezése a mozdonyon 

• A forgóvázra szerelt fékhengerek, fékrudazati elemek 

• A kézifék kialakítása 
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Berendezések kezelése 

• A vezetőfülke elrendezése, kialakítása 

• A vezetőfülkében található különféle tartozékok, készülékek, kezelőszervek, mérőműszerek és 

jelzőberendezések, jelzőlámpák elhelyezésének bemutatása, a mért értékek és a megjelenő 

különféle jelzések értelmezése, a különféle összefüggések bemutatása 

• A menetszabályozó és pozícióinak, reteszeléseinek ismertetése 

• A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése 

• A korszerűsített járművek vezetőfülkéje, kezelőszervei 

• A dízelmotor védelmi berendezései 

• Perdülés védelem 

• A dízelmotor jelzőberendezései 

• A villamos erőátvitel védelmi berendezései 

• Tűzjelző berendezés, tűzoltó készülékek 

• Sebességmérő berendezés 

• EÉVB és Intendon-rendszerű éberségi berendezések 

• Kürtök, jelzőlámpák 

• Világítási berendezések, automaták, fénytompító kapcsoló és relé 

• A vezérlés áramellátása 

• A dízelmotor indításának, fordulatszám-szabályozásának, leállításának vezérlése 

• A motorkontaktorok, a mezőgyengítés, az irányváltó vezérlése 

• A segédüzemi berendezések vezérlése 

• A fékezési jellemzők és a légfékrendszer ismertetése 

• A légfékberendezések kezelése 

• A különböző szervek kezelése, víztelenítés 

Vezetési és működtetési sajátosságok 

• A mozdony általános leírása, főbb adatai, vonóerő-sebesség jelleggörbéje, lehetséges vasúti 

feladatai 

• A mozdonysorozattal kapcsolatban szerzett üzemi tapasztalatok vázlatos összefoglalása 

• A dízel-motor és az erőátvitel rendszer jellemző meghibásodása 

• A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai 

• A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai 
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• A fékrendszer jellemző meghibásodásai 

• A hibajelenségek, azok felfedezése, azonosítása 

• A hiba elhárítása, a továbbműködtetés feltételei 

Vezetéstechnikai ismeretek 

• Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben 

• A motor beindítása előtti teendők 

• A dízelmotor indítása 

• A menet megkezdése előtti teendők 

• A jármű megindítása 

• Menetszabályozás 

• Vezetőállás csere 

• Távvezérelt üzem 

• Üzemen kívül helyezés 

• A jármű vontatása 
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2.8 Típusismeret: 448-4H sorozatú mozdony V01-VT2022/1 

Berendezések elhelyezkedése a járművön 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú dízel mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait! 

• Ismertesse a CAT dízelmotor szerkezeti kialakítását! 

• Ismertesse a tüzelőanyag ellátó rendszert! 

• Ismertesse a hűtővízkör kialakítását! 

• Beszéljen a főáramkörben található főbb egységekről! 

• Ismertesse a EBSC 41/200 típusú fődinamó felépítését, működését! 

• Ismertesse a mozdony légfékrendszerét! 

• Milyen vonatnem szerinti fékezésre alkalmas a jármű? 

• Hol található a hűtővíz előmelegítésére szolgáló berendezés? 

• Hol és milyen módon iktathatók ki az egyes légfékes berendezések? 

• Milyen típusú légsűrítővel van felszerelve a jármű, működési jellemzői milyenek? 

• Hol helyezték el a légsűrítőt és a légsűrítő nyomáskapcsolóját? 

• Hol helyezték el  a kormányszelepeket és a kettős visszacsapó szelepeket? 

• Hol találhatók a hűtővíz hőfokérzékelők? 

• Beszéljen a mozdony mechanikus fékszerkezeteiről (fékhengerek, fékrudazat, kézifék)! 

• Hol található a homokoló kiiktató váltó? 

• Hol helyezték el az éberségi berendezés kiiktató kapcsolóját és levegős kiiktató váltóját? 

Berendezések kezelése 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú dízelmozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását! 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú dízelmozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek, 
mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését! 

• Ismertesse vezetőasztal csere estén elvégzendő teendőket! 

• Ismertesse az irányváltó vezérlését röviden! 

• Ismertesse a motorkontaktorok vezérlését! 

• Ismertesse a mezőgyengítés vezérlését!  

• Ismertesse a gerjesztőkontaktor vezérlését! 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdony dízelmotor védelmét! 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdony hidrosztatikus rendszerének védelmét! 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdony közlekedésbiztonsági berendezéseit és azok 
kezelését! 

• Ismertesse röviden a légfékberendezés főbb részeit és azok kezelését! 

• Ismertesse az MK-135 légsűrítő működtetését! 

• Ismertesse a kürt, a homokoló, a vezetőállás fűtés és a világítás működtetését! 

• Ismertesse a MWF típusú kiegészítőfék állásait, kezelését!  

• Ismertesse a 448-4H sorozatú mozdonyokon alkalmazott akkumulátortöltés lehetőségeit! 

Vezetési és működtetési sajátosságok 

• Melyek a dízelmotor indításának feltételei? 

• Indítható-e a dízelmotor, ha a hűtővíz hőmérséklete alacsonyabb, mint 40 °C? 

• Van-e lehetőség a tüzelőanyag ellátó rendszer légtelenítésére?   

• Mi a teendő, ha az akkumulátorok feszültsége lecsökkent? 

• Van-e lehetőség a hűtővízrendszer hőmérsékletének kézi szabályozására? 

• Ismertesse röviden a hajtási rendszer jellemző meghibásodásait! 

• Milyen esetben korlátoz a perdülésvédelem? 



Kötelező képzések megvalósítása DS Termelés MOL, 
 Logisztika MOL és DS Kutatás-Fejlesztés HU szervezeteiben 

HR5.3_PD_DSMOL1 
3c. sz. melléklet 

 

Kiadás dátuma: 2022.hh.nn. Oldal:34/34 
Hatálybalépés dátuma: 2022.hh.nn. Verzió: 1.2 

• Milyen feltételei vannak az irányváltó működtetésének? 

• Ismertesse irányváltó hiba estén elvégzendő teendőket! 

• Milyen paramétereket jelez ki a hidrosztatika tartály oldalán lévő műszer? 

• Mitől gyengülhet a mozdony fékberendezésének hatásossága? 

• Ismertesse légsűrítő hiba estén elvégzendő teendőket! 

• Ismertesse a 448-4H sorozatú dízelmozdony forgóvázainak fékezésből történő 
kiiktatásának módját! 

• Meddig lehet a mozdonyt üzembe tartani akkumulátortöltő hiba estén?  

Vezetéstechnikai ismeretek 

• Hogyan történik a jármű üzembehelyezése? 

• Hogyan történik a vezetőállás kiválasztása? 

• Jelzőfények használata az utasításoknak megfelelően! 

• Milyen lehetőségek vannak a hibák és a vészleállítások törlésére? 

• Tükrök használata induláskor és menet közben! 

• Éberségi berendezés működése, kezelése, jellemzői 
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