
1. Mit kell figyelembe venni az irányváltó kapcsoló 

"E1","E2","E3" helyzeteinek kiválasztásakor?

a) Az elérni kívánt (maximális) sebességet.

b) A szerelvény kialakítását (szóló, iker vagy hármas üzem).                             

c) A pályaviszonyokat és a jármű terhelését.                                                                                    



2. Válassza ki az irányváltó hengerrel kapcsolatos helyes –

igaz – állítást!

a) Ha az irányváltó henger segédáramú érintkezői jobbra 

zárnak, illetve az erősáramú érintkezőknél egy hosszú és 

alatta két rövid érintkező látszik, az irányváltó henger ˝A˝ 

irányban van.  

b) Ha az irányváltó henger segédáramú érintkezői jobbra 

zárnak, illetve az erősáramú érintkezőknél egy hosszú és 

alatta két rövid érintkező látszik, az irányváltó henger ˝B˝ 

irányban van.  



3. Milyen fékberendezésekre hat a RET-fék?                                                                                                                            

a) A szabadonfutó forgóvázak tengelyén lévő tárcsafékekre.                                                                      

b) A vontatómotorok tengelyén lévő dobfékekre.                                                                                  

c) A vontatómotorok tengelyén lévő dobfékekre, valamint a 

szabadonfutó forgóvázak tengelyén lévő tárcsafékekre 

egyaránt.                                                                                   



4. Hol találhatók az elektromágneses sínféktörzsek?                                                                                                                            

a) A szabadonfutó forgóvázakban.                                                                                                

b) A hajtott forgóvázakban.                                                                                                     

c) A hajtott és szabadonfutó forgóvázakban is.                                                                                  



5. Mit kell ellenőriznie, ha a műszerasztalon világítanak a 

"sínfék" és "rögzítőfék" jelzőlámpák, az álló jármű 

nem indul és a RET-fékek nem oldanak fel?                                                  

a) A műszerasztalon lévő RET-fék kapcsolót, hogy nincs-e 

előre billentve.                                                                                                             

b) Az utastéri vészfékkapcsolókat.                                                                                              

c) Az "A3" vagy "B3" ˝fékvezérlés˝ kisautomatát.                                                                                



6. Hogyan kell a vészmegállását végrehajtania?                                                                                  

a) A vezetőfülkében lévő pótvészfék kapcsoló 

működtetésével.                                                                                                              

b) A menetszabályzóval a sebességének megfelelő 

fékfokozatra kapcsol, működteti a sínféket és a 

homokszórót. A menetszabályzóval a fékezőerőt úgy 

szabályozza, hogy a kerekek "csúszás határon" legyenek.  

c) A menetszabályzóval a sebességének megfelelő 

fékfokozatra kapcsol, működteti a sínféket a pótvészfék 

kapcsolóval, a homokszórót a vészfékezés egész ideje alatt.                                         



7. Miért kell vészfékezésnél előbb villamosfékre kapcsolni 

és utána működtetni a sínféket?                                                                                              

a) Azért, hogy a menet-fék hengerek biztosan átálljanak "fék" 

helyzetbe a sínfékezést megelőző feszültségesés előtt.                                                                       

b) Azért, hogy a sínfékkontaktor biztosan meghúzzon a menet-

fék hengerek átállásánál jelentkező feszültségesés után.                                                                     

c) Mert a sínfékek a villamosfék áramával működnek.                                                                             



8. Hol található az akkumulátor főkapcsoló?                                                                                     

a) A ˝B˝ végi vezetőfülkéből kiszállva, a jármű jobb oldali 

második ajtó lépcsőjénél található készülékszekrényében.                                                                     

b) Az ˝A˝ végi vezetőfülkéből kiszállva, a jármű jobb oldali 

második ajtó lépcsőjénél található készülékszekrényben.                                                                      

c) A "B" végi vezetőfülkében a kisautomaták szekrényében.                                                                       



9. A vezetőfülkéből kiszállva, a jármű jobb oldalán a 

második ajtó utáni készülékszekrényben melyik 

berendezés található?                                                                                  

a) A menet-fék henger.                                                                                                             

b) Az irányváltó henger.                                                                                                        

c) A sínfékkontaktor.                                                                                                           



10 Mit kell ellenőriznie járműátvételnél a vonó- és 

ütközőkészüléken?                                                                                                            

a) Kizárólag a vonó- és ütközőkészülék állapotát.                                                                                  

b) A vonó- és ütközőkészülék állapotát, rögzítettségét és a 

csatlófejben a csapszeg meglétét.                                                                                            

c) A vonó- és ütközőkészülék állapotát, rögzítettségét, illetve 

azt, hogy a jármű tartozékát képező csatlórúd 

csatlakoztatható legyen (beleférjen) a csatlófejbe.                                          



11. Hol helyezkedik el az áramszedő?

a) A jármű tetőrészén, az „A” végi homlokfaltól kb.: 12 

méter, a „B” végi homlokfaltól kb.: 14 méter távolságra.

b) A jármű tetőrészén, a „B” végi homlokfaltól kb.: 11 méter, 

az „A” végi homlokfaltól kb.: 15 méter távolságra.

c) A jármű tetőrészén, az „A” végi homlokfaltól kb.: 9 méter, 

a „B” végi homlokfaltól kb.: 17 méter távolságra.



12. Mikor fejti ki legnagyobb mértékben áramkorlátozó 

hatását a vezérlőkapcsolóba épített félautomatikus 

inѤítómű?

a) Az irányváltó kapcsoló „előre 3” állásában, a 

menetfokozatok kapcsolásakor.

b) Az irányváltó kapcsoló „előre 2” állásában, a 

menetfokozatok kapcsolásakor.

c) Az irányváltó kapcsoló „előre 1” állásában, a 

menetfokozatok kapcsolásakor.



13. Melyik esetben szűnik meg a menetvezérlés további 

folyamata, mert a főrelé kiejt?

a) Ha a műszerasztalon található RET-fék kapcsolóval 

működésbe hozza a RET-féket.

b) Ha a sínfék bármilyen ok miatt működésbe lép.

c) Ha a váltóállító kapcsolót működteti.



14. Miért használható a fékhatás növelésére a sínfék, a 

vasúti kerékpár megcsúszásának veszélye nélkül?

a) Mert a sínfék működésekor automatikusan működésbe lép 

a homokszóró is.

b) Mert a sínfék nem a vasúti kerékpárra, hanem közvetlenül 

a sínre fejti ki hatását.

c) Mert a sínfék nem a villamos ellenállásfék áramával 

működik.



15. Ha a vezetőfülkében lévő RET-fék mechanikus 

kényszeroldó kart ütközésig felhúzzuk, …

a) a kocsi valamennyi tengelyén felold a RET-fék.

b) a vezetőfülkéhez közelebbi hajtott forgóváz RET-fékjei 

oldanak fel és szól a vészcsengő.

c) a kocsi önerőből történő továbbközlekedése nem lehetséges.



16. Válassza ki a menet-fék hengerre vonatkozó igaz állítást!

a) Ha a menet-fék henger segédáramú érintkezői jobbra 

zárnak, illetve az erősáramú érintkezőknél két hosszú és 

alatta egy rövid érintkező látszik, a menet-fék henger 

„menet” állásban van.

b) Ha a menet-fék henger segédáramú érintkezői jobbra 

zárnak, illetve az erősáramú érintkezőknél két hosszú és 

alatta egy rövid érintkező látszik, a menet-fék henger „fék” 

állásban van.



17. Milyen jelzést lát a műszerasztalon, ha az akkumulátor 

töltőberendezése működésképtelen?

a) A vörös fényű töltésellenőrző lámpa világít.

b) A fehér fényű töltésellenőrző lámpa világít.

c) A fehér és a vörös fényű töltésellenőrző lámpa is világít.



18. Melyik kapcsoló rugózott kialakítású?

a) A pótvészfék kapcsoló.

b) Az utastéri vészfékkapcsoló.

c) A sínfék kapcsoló.



19. Távvezérlés útján nem működtethető a menet-fék henger, 

illetve az irányváltó henger sem. Mit kell ellenőriznie? 

a) A vezetőfülkében az „A 1”, vagy „B 1” jelű „főrelé” 

kisautomata bekapcsolt helyzetét.

b) Az „A” vezetőfülkében az „A 10” jelű „menetvezérlés” 

kisautomata bekapcsolt helyzetét.

c) Az „B” vezetőfülkében az „B 13” jelű „húzómágnes” 

kisautomata bekapcsolt helyzetét.



20. Mivel működteti a pályacsengőt?

a) A műszerasztalon lévő sárga színű, „gombafejű” 

nyomógombbal.

b) A lábtartón lévő jobb oldali lábpedállal.

c) A lábtartón lévő középső lábpedállal.



21.

a) Megszakad a menet- és fékvezérlés folyamata, működésbe lép 

a sínfék, a tárcsafék és a rugóerőtárolós fék.

b) Megszakad a menetvezérlés folyamata, működésbe lép a 

sínfék és a rugóerőtárolós fék.

c) Megszakad a menetvezérlés folyamata és működésbe lép a 

sínfék.

Milyen jelenség játszódik le az utastéri vészfék, vagy a 

pótvészfék működtetésekor?



22.

a) A menet-fék henger.

b) Az irányváltó henger.

c) Az akkumulátor főkapcsoló.

Melyik berendezés található a vezetőfülkéből kiszállva 

a jármű bal oldalán a második ajtó utáni 

készülékszekrényben?



23.

a) A soros utolsó fokozatig szabad kapcsolni, mert párhuzamos 

kapcsoláskor a túláramkapcsoló kiold. Üzemi fékezésnél a 

fékezőerő kb. a felére csökken, ezért a fékút lényegesen 

megnövekszik.

b) A járművet össze kell csatolni egy üzemképes másik járművel 

és a tolásra, vontatásra vonatkozó szabályok szerint kell 

tovább közlekedni.

c) A soros utolsó fokozatig szabad kapcsolni, mert párhuzamos 

kapcsoláskor a túláramkapcsoló kiold. Üzemi fékezésnél a 

biztonsági relé kiejt, ezért szól a vészcsengő és letapad a 

sínfék.

Mit kell figyelembe venni a helyes vezetéstechnika 

megválasztásakor, ha motorpárt selejtezett a 

járművezető?



24.

a) A vezérlőkapcsolóba épített félautomatikus indítómű az 

indító- és fékezőáramot az örvényáramú fékezőmű által úgy 

szabályozza, hogy közel állandó értékű legyen.

b) A vezérlőkapcsolóba épített félautomatikus indítómű a 

fékezőáramot az örvényáramú fékezőmű által úgy 

szabályozza, hogy közel állandó értékű legyen.

c) A vezérlőkapcsolóba épített félautomatikus indítómű az 

indítóáramot az örvényáramú fékezőmű által úgy 

szabályozza, hogy közel állandó értékű legyen.

Válassza ki a félautomatikus indítóműre vonatkozó 

helyes – „igaz” – állítást!



25. Válassza ki a homokszóróra vonatkozó helyes – „igaz” –

állítást!

a) A jármű hajtott forgóvázainál mindkét menetirányban egy-

egy (összesen négy) homokszóró van, melyek távvezérlés 

útján, elektromágnesek által működtethetők

b) A vezetőfülkében a lábtartón lévő bal oldali lábpedál 

működtetésekor a homokszórók ütemesen adagolják a 

homokot a jobb oldali kerekek elé.

c) A homokszóró tartályok a megfelelő oldali utastéri ülések  

alatt találhatók.



26.

a) Azért, hogy bármekkora sebességről történő fékezéskor 

megvalósuljon a vontatómotorok gyors felgerjedése.

b) Azért, hogy a rugóerőtárolós fék lazítómágneseinek táplálása, 

ezáltal a rugóerőtárolós fék oldott helyzete biztosított legyen, 

illetve a rögzítőfékezés csak ezután jöjjön létre.

c) Azért, mert ugyanezzel az árammal gerjesztjük a szolenoid 

féket az üzemi fékezés alatt.

Miért van szükség a „fék” 13. fokozatig 

folyamatosan az előgerjesztésre?



27.

a) A vezérlőhengerrel bármelyik fékfokozatra kapcsoljon a 

járművezető, majd a „0” fokozatról kezdje ismét a gyorsítást.

b) A jármű a rögzítőfékkel befékezett helyzetből induljon.

c) A gyorsítás kezdetén a jármű sebessége 8 km/h alatt legyen.

Mi a feltétele annak, hogy gyorsításkor a félautomatikus 

indítómű az első négy „menet” fokozatban is hatásosan 

szabályozza az indítóáram nagyságát?



28.

a) Az „A” végi vezetőfülkébe benyúló kötél segítségével.

b) Az „B” végi vezetőfülkébe benyúló kötél segítségével.

c) Bármelyik vezetőfülkéből a kötél segítségével.

Hogyan kezelhető az áramszedő?



29. Hol található a túláramkapcsoló?

a) Csak az „A” végi vezetőfülkében.

b) Csak a „B” végi vezetőfülkében.

c) Mindkét vezetőfülkében.



30. Hol találhatók a kisautomaták?

a) Csak az „A” végi vezetőfülkében.

b) Csak a „B” végi vezetőfülkében.

c) Mindkét vezetőfülkében.



31.

a) Azért, mert mindkét vezetőfülkéhez külön-külön tartozik 

egy irányváltó henger és egy menet-fék henger. 

b) Azért, mert mindkét motorpárhoz külön-külön tartozik egy 

irányváltó henger és egy menet-fék henger.

Miért van két irányváltó henger és két menet-fék henger a 

járművön?



32.

a) Igen, de csak 2 motor működik meneten, illetve 4 motor 

működik féken.

b) Nem, mert a „menet-fék henger” ellenőrző relé kiföldeli a 

főrelét.

c) Nem, mert a „biztonsági” relé kiejt, és működésbe hozza a 

sínféket, valamint szól a vészcsengő.

Indul-e a jármű, ha valamelyik menet-fék henger 

„fék” helyzetben maradt?



33.

a) Nem, mert az „reteszelő” relé kiföldeli a főrelét.

b) Igen, de kb. 3-5 km/h sebességnél működésbe lép a 

rövidzárfék és erősen befékeződik a jármű.

c) Igen, de csak 2 motor működik meneten, illetve féken.

Indul-e a jármű, ha valamelyik irányváltó henger a 

haladási iránnyal ellentétes helyzetben maradt?



34.

a) A rugóerőtárolós fék kényszeroldása után a kart egy 

kilincsmű rögzíti a felhúzott helyzetében. A kényszeroldás 

megszüntetéséhez a pedállal kell a kilincsművet oldani. 

b) A rugóerőtárolós fék kényszeroldó karját alsó helyzetében 

egy kilincsmű rögzíti. A kényszeroldáskor a pedállal oldani 

kell a kilincsművet, hogy a kényszeroldó kart fel tudjuk 

húzni.

Mire szolgál a rugóerőtárolós fék kényszeroldó karja 

mellett található lábpedál?



35. Hol található a statikus átalakító kapcsolója?

a) A statikus átalakítónak nincs külön kapcsolója, az 

áramszedő felengedésekor azonnal működik.

b) Az „A” végi vezetőfülkében.

c) A „B” végi vezetőfülkében.



36.

a) Csak a vontatómotorok „menet” üzembe kapcsolásával.

b) Csak a műszerasztalon lévő „váltóállító” kapcsolóval 

működtetett „váltóállító” ellenállás bekapcsolásával. 

c) A vontatómotorok „menet” üzembe kapcsolásával, vagy a 

műszerasztalon lévő „váltóállító” kapcsolóval működtetett 

„váltóállító” ellenállás bekapcsolásával.

Milyen módon tudja a járművezető elektromos úton, a 

munkavezetékre szerelt „szánszerkezet” segítségével 

állítani a váltót?



37.

a) Ha a páramentesítő be van kapcsolva és a ventilátor leáll.

b) Ha a „fék” utolsó fokozatra kapcsolva nem lép működésbe a 

rögzítőfék.

c) Ha „menetre” kapcsoláskor valamelyik menet-fék henger 

nem áll át „menet” helyzetbe.

Melyik esetben szól a vészcsengő?



38. Válassza ki a világításra vonatkozó helyes – „igaz” –

állítást!

a) Ha csak a szükségvilágítás van bekapcsolva, a 

viszonylatszám világítása nem működik.

b) Ha a statikus átalakító nem működik, az utastéri világítás 

egyik szakaszát az akkumulátor kímélése miatt, a 

„világításcsökkentő” relé lekapcsolja.

c) A lábtartón lévő középső pedállal a tompított fényszóró 

működtethető.



39. Milyen elektromos kapcsolást hoz létre a menet-fék 

henger, ha „fék” helyzetbe állítjuk?

a) Motorpáron belül a két vontatómotort egymással sorosan 

kapcsolja.

b) Távvezérlés útján működésbe hozza az akkumulátor 

áramával történő előgerjesztést.

c) Motorpáron belül a két vontatómotor között létrehozza a 

generátoros működéshez szükséges keresztmezős 

kapcsolást.



40.

a) A nyitott ajtóknál mindig világít a lépcsővilágítás.

b) A harmonika ajtókat sűrített levegő nyomásával mozgatják.

c) A harmonika ajtókat elektromos motorok mozgatják.

Válassza ki az ajtók működésével kapcsolatos helyes –

„igaz” – állítást!



41.

a) Csak a himbarugózást biztosítják.

b) A himbarugózáson kívül hidraulikus lengéscsillapítóként is 

működnek.

Milyen szerepet töltenek be a forgóvázakban lévő 

kombinált gumirugók?



42.

a) A „párhuzamos utolsó” fokozat után két fokozatban 

alkalmaznak mezőgyengítést. A második fokozatban a 

legnagyobb a mezőgyengítés mértéke.

b) A „párhuzamos utolsó” fokozat után két fokozatban 

alkalmaznak mezőgyengítést. Mindkét fokozatban azonos a 

mezőgyengítés mértéke.

c) A „párhuzamos utolsó” fokozat után két fokozatban 

alkalmaznak mezőgyengítést. Az második fokozatban a 

legkisebb a mezőgyengítés mértéke.

Válassza ki a mezőgyengítéssel kapcsolatos helyes –

„igaz” – állítást!



43.

a) Azért, mert a vontatómotorok túláramvédelmét „menet” és 

„fék” üzemben egyaránt biztosítja.

b) Azért, hogy a párhuzamos kapcsolásban lévő motorpárok 

túláramvédelmét külön választva, a túláramkapcsoló 

megfelelő védelmet nyújtson a soros és párhuzamos 

kapcsolásban egyaránt.

c) Azért, hogy a túláramkapcsoló kioldása távvezérlés útján is 

biztosított legyen.

Miért van a túláramkapcsolónak két főáramkörű 

tekercse és iker érintkezőpárja?



44.

a) Azt, hogy a forgóváz rugalmasan alkalmazkodni képes a 

pálya egyenetlenségeihez.

b) Azt, hogy a jármű hegyipályán is közlekedhet.

c) Azt, hogy a jármű rossz állapotban lévő pályán is a kisiklás 

veszélye nélkül képes közlekedni.

Mit jelent az a kifejezés, hogy a forgóváz „terepjáró” 

szerkezetű?



45. Mit jelent az a kifejezés, hogy a kialakítását tekintve 

„önhordó” a kocsiszekrény? 

a) Azt, hogy pótkocsi vagy más jármű vontatására nem 

alkalmas, mert nem képes a vontatásnál fellépő 

erőhatások felvételére.

b) Azt, hogy az alváz, az oldalfalak és a tetőszerkezet 

egységet képezve együtt vesz részt a teherviselésben.



46.

a) Ha lejtős pályarészen a „fék” utolsó fokozatra kapcsolással 

nem lehet a járművet megállítani, bekapcsolásával erősíteni 

lehet a rögzítőfék hatását.

b) Ha a rögzítőfék a „soros első” fokozatra kapcsoláskor nem 

old fel annak ellenére, hogy a kisfeszültség szintje 

megfelelő, a rugóerőtárolós fék szükségoldásához kell 

bekapcsolni.

c) A vezérlőhengerrel végzett kapcsolásoktól függetlenül a 

kapcsoló bekapcsolásával működésbe lehet hozni a 

rugóerőtárolós féket. Csatoláskor a „rájárásnál” használjuk. 

Mire szolgál a műszerasztalon lévő „rögzítőfék” kapcsoló?



47. Milyen módon kapcsolódik az alvázhoz a forgóváz?

a) Gömbcsuklós ágyazású forgócsapon keresztül.

b) Görgős koszorún keresztül.

c) Felfüggesztő ingák segítségével.



48. Hol találhatók a hajtott, illetve a szabadonfutó 

forgóvázak?

a) A két szélső forgóváz a szabadonfutó, a két középső, amelyek 

a csuklórészeket is alátámasztják a hajtott forgóvázak.

b) A két szélső forgóváz a hajtott, a két középső, amelyek a 

csuklórészeket is alátámasztják a szabadonfutó forgóvázak.

c) A jármű „A” végétől a „B” vége felé  a következő sorrendben 

vannak a forgóvázak: hajtott – szabadonfutó – hajtott –

szabadonfutó.



49.

a) Csak dobfékkel, amire a rugóerőtárolós fék hat.

b) Csak tárcsafékkel, amire szolenoid fék hat.

c) Dobfékkel, amire a rugóerőtárolós fék, és tárcsafékkel, 

amire szolenoid fék hat.

Milyen fékberendezéssel fékezhetők a 

szabadonfutó forgóváz tengelyei?



50. Milyen hosszú a kocsiszekrény?

a) 34,5 méter.

b) 30 méter.

c) 26 méter.



A gyakorlás véget ért!



Helytelen válasz!


