
1. Milyen módon tudja a járművezető működésbe hozni a 

RET-féket?

a) A vezérlőkapcsolóval bármely fékpozícióra kapcsolva, ha a 

jármű sebessége 3-5 km/h alá csökken.                                                                              

b) A "vezérlés ki" nyomógomb benyomásával, a vezérlés 

kikapcsolásával.                                                                                                             

c) A vezérlőkapcsoló "0" helyzetbe állításával.                                                                                 



2. Mikor kell "0" kikapcsolt (átalakítás után „CS” csatolt) 

helyzetbe állítani a főkapcsolót?   

a) Ha azon a kocsin üzemen kívül helyezték (lehúzták és 

lekötötték) az áramszedőt.                                                                                                   

b) Ha a segédhenger állítása szükséges, mert a mechanikus 

reteszelés miatt csak így lehetséges.                                                                                        

c) Ha a járművet selejtezni kell.                                                                                               



3. Mi történik, ha a lábkapcsoló pedállal működteti a 

sínfékberendezést?                                                                                                           

a) A lábkapcsoló pedál állásától függően kocsinként az egyik, 

vagy mindkét forgóvázban lévő sínféktörzsek letapadnak a 

sínfejre.                                                                           

b) A lábkapcsoló pedál állásától függően kocsinként az egyik, 

vagy mindkét forgóvázban lévő sínféktörzsek letapadnak a 

sínfejre és megszakad a menetvezérlés további folyamata.                            

c) A lábkapcsoló pedál állásától függően kocsinként az egyik, 

vagy mindkét forgóvázban lévő sínféktörzsek letapadnak a 

sínfejre és a műszerasztalon lévő "sínfék" jelzőlámpa világít.                      



4. Milyen fékberendezések jönnek működésbe 

szerelvényszakadás esetén?                                                                                                   

a) Mindkét járműrészen működésbe lép a sínfékberendezés 

és a RET-fék.                                                                                                                   

b) A leszakadt járműrészen működésbe lép a 

sínfékberendezés és a RET-fék.                                                                                                  

c) Mindkét járműrészen működésbe lép a 

sínfékberendezés.                                                                                                                            



5. Mit jelez a műszerasztalon lévő ampermérő műszer?                                                                            

a) A saját kocsi vontatómotorjain áthaladó feszültséget.                                                                        

b) A saját kocsi nagyfeszültségű (600 V-os) berendezésein 

áthaladó áramerősséget.

c) A saját kocsi vontatómotorjain áthaladó áramerősséget.                                         



6. Hogyan kell járműselejtezést végrehajtani?                                                                                   

a) A főkapcsolót "0" kikapcsolt (átalakítás után „CS” csatolt) 

helyzetbe a segédhengert "0" kikapcsolt helyzetbe kell 

állítani.                                                                                                 

b) A 33. számú regulátor kisautomata lekapcsolásával.                                                                           

c) A 31. számú menet- és fékvezérlés kisautomata 

lekapcsolásával.                                                                                                             



7. Mi a különbség a RET-fék működésekor, ha a 

vezérlőkapcsoló „F2-F4” vagy a vezérlőkapcsoló „F5” 

pozícióján lép működésbe?                                                                                   

a) Nincs különbség.                                                                                                             

b) A vezérlőkapcsoló "F2-F4" pozícióján csak a vezetett, a 

vezérlőkapcsoló "F5" pozícióján mind két kocsin 

működésbe lép.                                                                                    

c) A vezérlőkapcsoló "F2-F4" pozícióján kb. 50 %-os, a 

vezérlőkapcsoló "F5" pozícióján 100 %-os (teljes) fékerővel 

fékezi a kerékpárokat.                                                                    



8. A vezetett kocsin világítanak a "Töltésszabályzó1" és 

"Töltésszabályzó2" hibajelző lámpák. Mit kell a 

járművezetőnek ellenőriznie?                                                                      

a) Világít-e a hálózati feszültség ellenőrző lámpa. Ha igen, 

hálózati feszültség kimaradása van. Ha nem, a statikus 

átalakító hibásodott meg.                                                              

b) Ha a "vezérlés be" nyomógomb benyomása után is fennáll a 

hiba, akkor a 33. számú regulátor kisautomatát kell 

visszakapcsolni.                                                                              

c) Ha a "vezérlés be" nyomógomb benyomása után is fennáll a 

hiba, akkor mindegyik kocsin a főkapcsolót "I" bekapcsolt 

(átalakítás után „V” energiaellátó), a segédhengert "SZ" szóló 

helyzetbe kell állítani minden kocsin és az áramszedőt 

üzembe helyezni.



9. Mire kell figyelni a homokszóró tartályok feltöltésénél?                                                                     

a) Kizárólag a homokszóró tartályok feletti ülések 

biztonságos rögzítésére.                                                                                                     

b) Arra, hogy utas a járművön ne tartózkodjon.                                                                                  

c) Arra, hogy a homokszóró tartályok fűtése kikapcsolt 

helyzetben legyen, és a homokszóró tartályok feletti ülések 

biztonságos rögzítésére.                                                                



10. A segédhengert mikor lehet "T" teszt állásba állítani?                                                                       

a) A főkapcsoló "0" kikapcsolt (átalakítás után „CS” csatolt)  

állásában.                                                                                                                   

b) A főkapcsoló "föld" (átalakítás után „0” selejtezett) 

állásában.                                                                                                                   

c) A főkapcsoló „I” bekapcsolt (átalakítás után „V” 

energiaellátó) állásában.                                                                                                    



11. Mit jelez a műszerasztalon lévő "FÉK2" jelzőlámpa, ha 

világít?                                                                                                                     

a) A vezetett kocsi "B" forgóvázában a RET-fékek fékezett 

helyzetben tartják a kerékpárokat.                                                                                           

b) A csatolt kocsin a RET-fékek fékezett helyzetben vannak.                                                                        

c) A fékmágnesek hibáiról ad tájékoztatást.                                                                                                   



12. Válassza ki a helyes állítást!                                                                                               

a) A jármű utasterének világítása 600 V-os nagyfeszültségről 

működik, ezért a hálózati feszültség (600 V) hiánya esetén az 

utastér világításának kb.: 50 %-a működik.                                      

b) A jármű külső világításának működése az irányváltó 

kapcsoló állásától is függ.                                                                                                  

c) A viszonylatjelző megvilágítását kocsinként külön-külön kell 

bekapcsolni, de csak az utastéri, vagy a külső világítással 

együtt működik.                                                                



13. Mikor alakulhatnak ki a "vezérlés be" nyomógomb 

benyomásakor a vezérlőáramkörök?                                                                                             

a) A vezérlőkapcsoló "0" kikapcsolt helyzetén.                                                                                  

b) A vezérlőkapcsoló "menet" helyzetén.                                                                                         

c) A vezérlőkapcsoló "fék" helyzetén.                                                                                           



14. Hol kell bekapcsolt „I” (átalakítás után „V” 

energiaellátó) helyzetben lenni a főkapcsolónak?                                                                             

a) A vezetett (vezérlő) kocsin.   

b) A csatolt (vezérelt) kocsin.                                                                                                 

c) Azon a kocsin, ahol az áramszedőt üzembe helyezzük.                                                                          



15. A főkapcsolót mikor kell ˝föld˝ (átalakítás után „0” 

selejtezett) állásba állítania a járművezetőnek?                                                                             

a) A főáramkörű hibakeresés alkalmával.                                                                                         

b) Járműselejtezés után.                                                                                                        

c) Csatoláshoz történő felkészülésnél, a csatlásfej 

előkészítésének idejére.                                                                                                     



16. Mi a főkapcsoló feladata?

a) Az áramszedő és a nagyfeszültségű berendezések áramkörei 

között az elektromos kapcsolat zárása, nyitása, illetve az 

átalakítás előtti kocsikon a földelése is.

b) Túláramvédelem. Ha a maximálrelé tekercsén a beállítottnál 

nagyobb (kb.:720 A) áramerősség halad át, megszakítja a 

vontatómotorok áramkörét.

c) A vontatómotorokat rákapcsolja, illetve leválasztja a 600 V-os 

hálózatról, a vezérlőkapcsoló állásától függően.  



17. Mikor kell a segédhengert „0”, kikapcsolt helyzetbe 

állítani?

a) Ha a főkapcsolót kezelni kell.

b) Ha a jármű „szóló” motorkocsiként közlekedik.

c) Az áramszedő kezelése előtt.



18. Mi történik, ha a gyorsítás közben a vezérlőkapcsolót 

balra, oldalirányban kinyomott helyzetben tartja?

a) Az elektronikus vezérlőegység megállítja a menetfokozatok 

további kapcsolását.

b) A „T” tolató pozíció kivételével a menetáramot megfelezi.

c) Működteti a homokszórókat.



19. Mit kell tennie, hogy a RET-fékkel megállított 

szerelvényen, a vezérlőkapcsoló „0” helyzetbe állításakor 

a rögzítőfék ne oldjon fel?

a) A vezérlőkapcsolót legalább a „F2” állásba kell kapcsolni, 

majd 1 mp után a  „0” állásba.

b) A vezérlőkapcsolót az „F5” állásba kell kapcsolni, majd 1 

mp után a „0” állásba.

c) A vezérlőkapcsolót a „VF2” állásba kell kapcsolni, majd 1 

mp után a „0” állásba.



20. Az egyik ajtó meghibásodása miatt szükséges annak 

leselejtezése. Hogyan kell azt elvégeznie?

a) Az ajtó feletti készülékszekrényben található háromállású 

kapcsolót – az ajtó csukott helyzetében – középső állásba 

állítja.

b) A vezetőfülkében, az ajtóhoz tartozó kisautomatát – az ajtó 

csukott helyzetében – lekapcsolja.



21. A műszerasztalon lévő „összes ajtó” nyomógombban 

lévő jelzőlámpa világít. Miről ad tájékoztatást?

a) Arról, hogy a szerelvényen az összes ajtó zárt helyzetben 

van.

b) Arról, hogy a szerelvényen az összes ajtó nyitott helyzetben 

van.

c) Arról, hogy a szerelvényen az összes ajtó nincs zárt 

helyzetben.



22. Melyik esetben lép egyszerre működésbe a sínfék és a 

RET-fék?

a) Ha a vezérlőkapcsolóval történő fékre kapcsolás után – a 

„F1” pozíció kivételével – 180 A alá csökken a fékezőáram.

b) Ha a csúszásvédelem a fékezés közben működésbe lép.

c) Szerelvényszakadás esetén a leszakadt szerelvényrészen.



23. A műszerasztalon világít a sárga színű zavarjelzés, 

valamint szól a zümmer. A szélvédőablak felett világítanak 

az „átalakító” hibajelző lámpái.

Mi történik, ha benyomjuk a zavarjelzés nyomógombját?

a) Megszűnik a zümmer működése, valamint a hibajelző és 

zavarjelző lámpák jelzése törlődik.

b) Megszűnik a zümmer működése, valamint a zavarjelző lámpa 

jelzése törlődik. 

c) Megszűnik a zümmer működése.



24. Válassza ki a homokszóróval kapcsolatos helyes állítást!

a) Egy kocsin 4 db homokszóró van, amelyek mindkét 

menetirányban haladva működtethetők.

b) Egy kocsin 4 db homokszóró van, amelyből 

menetirányonként 2-2 db működtethető és mindig a bal oldali 

sínszálra szórják a homokot.

c) Egy kocsin 4 db homokszóró van, amelyből 

menetirányonként 2-2 db működtethető. Az egyik a bal, a 

másik a jobb oldali sínszálra szórja a homokot.



25. A képen látható hibajelzést látja. 

Hol van a hiba?

A képen „X”-el jelölt lámpa világít.  

fékmágnes 1           fékmágnes 2       fékmágnes csatolt

a) A „saját” kocsi „A” forgóvázában nem oldottak fel a RET-

fékek.

b) A „saját” kocsi „A” és „B” forgóvázában nem oldottak fel a 

RET-fékek.

c) A „csatolt” kocsin nem oldottak fel a RET-fékek.



26. Mit kell figyelembe venni az irányváltó kapcsoló 

kezelésekor?

a) Azt, hogy az irányváltó henger motoros működtetésű, az 

átállás ideje kb. 6 másodpercet vesz igénybe.

b) A jármű terhelését és a pályaviszonyokat.

c) Azt, hogy az irányváltó hengert az irányváltó kapcsolóval 

kocsinként külön-külön kell átállítani.



27. Hogyan kell a vészmegállást végrehajtani?

a) A veszély észlelésekor azonnal a műszerasztalon lévő piros 

színű „pótvészfék” nyomógombot kell működtetni.

b) A veszély észlelésekor a vezérlőkapcsolóval azonnal „VF2” 

pozícióra kell kapcsolni, a homokszórót és a sínféket a 

lábpedálokkal kell működtetni a teljes megállásig.

c) A veszély észlelésekor a vezérlőkapcsolóval azonnal „VF2” 

pozícióra kell kapcsolni, a homokszórót a bal oldali 

lábpedállal, a sínféket a „pótvészfék” nyomógombbal kell 

működtetni.



28.

a) A „vezérlés be” nyomógomb benyomásával.

b) Az irányváltó kapcsolót „0” állásba kell állítani.

c) A vezérlőkapcsolóval „0” állásba kell kapcsolni, és a 

„vezérlés be” nyomógombot kell benyomni.

Hogyan kell alaphelyzetbe visszaállítani a 

maximálrelét, ha működésbe lépett?



29. Mikor kapcsol ki automatikusan az utastér 

világításának egyik szakasza, kb. 30 másodperces 

késleltetéssel?

a) Csak abban az esetben, ha a munkavezeték 

feszültségmentes, vagy az áramszedő nem érintkezik a 

munkavezetékkel.

b) Abban az esetben, ha a statikus átalakító nem működik.

c) Abban az esetben, ha az akkumulátor feszültsége 20 Volt 

alatt van.



30. Hogyan kell a csatolás előtt a csatlásfej mechanikus és 

elektromos részét úgy különválasztani, hogy az 

elektromos csatlásfej lezárt, alaphelyzetben maradjon?

a) A mechanikus elemeket tartalmazó csatlásház oldalán lévő 

kilincsrúdnak a váltóvassal történő elmozdításakor csak a 

mechanikus csatlásfej kerül a csatoláshoz előkészített 

helyzetbe.

b) Az elektromos csatlásfej mögött található görgős karon lévő 

rugós reteszt kihúzott helyzetben 900-al elfordítva rögzítjük. 

Ilyenkor látszik a görgős kar tengelyén egy kis nyílás.



31. Mikor működnek a féklámpák?

a) Ha a szerelvény három különálló fékberendezése közül 

bármelyik működésbe lép, vagy a biztonsági fékrelé kiejt. 

b) Ha a vezérlőkapcsolóval ˝fék˝ pozícióra kapcsol, 

valamint a sínfék működése esetén.

c) Ha az utastéri világítás be van kapcsolva, és bármelyik 

fékberendezés működik.



32. Milyen hatása van annak, ha a vezérlőkapcsolót 

valamelyik fékpozíción balra, oldalra kinyomva tartja?

a) Az elektronikus vezérlőegység éppen a fékáramkörben lévő 

előtét-ellenállásokat hagyja az áramkörben, megállítva a 

fékfokozatok további kapcsolását.

b) Az elektronikus vezérlőegység áram „felezést” hajt végre, 

ezért lassabb ütemben lépteti tovább a fékfokozatokat.

c) Az elektronikus vezérlőegység a „F1” pozíciónak megfelelő 

fékezőáramot állítja be, és ennek megfelelően lépteti a 

fékfokozatokat.



33. Ha az utastéri világítást a kocsi utasterében, a bal 

oldali első ajtónál lévő „takarító” világítás 

kapcsolójával működtetjük, …

a) a szerelvénybe kapcsolt összes kocsi fénycsővilágításának 

egyik szakasza működik.

b) csak a saját kocsi összes fénycsővilágítása működik.

c) csak a saját kocsi fénycsővilágításának egyik szakasza 

működik.



34.

a) A műszerasztalon világít a „csúszásvédelem” jelzőlámpa és 

megfelezi a menetáramot.

b) A műszerasztalon világít a „csúszásvédelem” jelzőlámpa és 

működésbe lép a homokszóró.

c) A műszerasztalon világít a „csúszásvédelem” jelzőlámpa, 

valamint működésbe lép a homokszóró és a „B” 

forgóvázban a sínfék.

Milyen jelenség játszódik le az adott kocsin, ha 

gyorsítás közben működésbe lép a csúszás- és 

perdülésvédelmi berendezés?



35.

a) A műszerasztalon világít a „csúszásvédelem” jelzőlámpa, a 

„fék első” pozíciónak megfelelő fékezőáramot jelöli ki az 

elektronikus vezérlőegység, valamint működésbe lép a 

homokszóró és a „B” forgóvázban a sínfék.

b) A műszerasztalon világít a „csúszásvédelem” jelzőlámpa, 

valamint működésbe lép a sínfék és a homokszóró.

c) A műszerasztalon világít a „csúszásvédelem” jelzőlámpa, 

megfelezi a fékezőáramot az elektronikus vezérlőegység, 

valamint működésbe lép a homokszóró és a „B” 

forgóvázban a sínfék.

Milyen jelenség játszódik le az adott kocsin, ha fékezés 

közben működésbe lép a csúszás- és perdülésvédelmi 

berendezés?



36.

a) Áramszedőtörés esetén.

b) Motorhiba, motorkábel égés, előtét-ellenállás hiba, 

irányváltó henger égése esetén.

c) Ha a vezérlést nem lehet átkérni, vagy bekapcsolni.

Melyik esetben kell járműselejtezést végezni?



37. Milyen áramköröket köt össze iker üzem esetén az 

elektromos csatlásfej?

a) Csak kisfeszültségű-, illetve vezérlőáramköröket, amelyek 

24 Voltról működnek.

b) Csak nagyfeszültségű áramköröket, amelyek 600 Voltról 

működnek.

c) Nagyfeszültségű áramköröket, amelyek 600 Voltról, 

valamint kisfeszültségű-, és vezérlőáramköröket, amelyek 

24 Voltról működnek.



38.

a) A vonóerő megszűnik, illetve a műszerasztalon világít a 

sárga színű „hálózati feszültség” lámpa.

b) A vonóerő megszűnik, illetve a műszerasztalon világít a 

sárga színű „hálózati feszültség”, és a „zavarjelző lámpa, 

valamint szól a zümmer.

c) A vonóerő megszűnik, illetve a műszerasztalon világít a 

sárga színű „hálózati feszültség” lámpa és szól a zümmer.

Miről ismeri fel menet közben a munkavezeték 

feszültségének hiányát?



39.

a) Az irányváltó kapcsolót „0” állásba állítja.

b) Ismételten benyomja a műszerasztalon lévő 

„indulásjelző” nyomógombot. 

c) A műszerasztalon a nyitott ajtóknak megfelelő ajtónyitó 

nyomógombot kell benyomni.

Milyen módon szünteti meg az indulásjelző 

berendezés működését úgy, hogy az ajtók nyitva 

maradjanak?



40.

a) A kontaktorkiejtő szerkezet azonnal megszakítja a 

menetvezérlés folyamatát, így azonnal megszakad a 

vontatómotorok áramköre is.

b) Az elektronikus vezérlőegység nagy értékű előtét-

ellenállásokat kapcsol vissza a vontatómotorok áramkörébe, 

késlelteti a főkontaktor kiejtését, így biztosítja a lágy 

kikapcsolást.

Milyen módon szakad meg a vontatómotorok 

áramköre, ha a vezérlőkapcsolóval menetről a 

„0” állásba kapcsol?



41.

a) Az utastéri fűtés kapcsolójának két állása van a be-, illetve 

kikapcsolt helyzet.

b) Az utastéri és homokszóró fűtést kocsinként külön-külön 

kell bekapcsolni.

c) Az utastéri és homokszóró fűtést kapcsoló kontaktorok 

vezérlővezetékei áthaladnak az elektromos csatláson, így 

elegendő ott bekapcsolni, ahol vezetünk.

Válassza ki az utastéri és homokszóró fűtéssel 

kapcsolatos helyes – „igaz” – állítást!



42.

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?



43. 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.



44.

a) A viszonylatjelző világítását a műszerasztalon lévő 

kétállású kapcsolóval, a jármű egyéb 

világítóberendezéseitől függetlenül lehet működtetni.

b) A viszonylatjelző világítás, a bekapcsolása után az adott 

kocsin csak akkor működik, ha az utastéri-, vagy a külső 

világítás be van kapcsolva.

c) A viszonylatjelző világítás vezérlővezetékei áthaladnak az 

elektromos csatláson, így elegendő ott bekapcsolni, ahol 

vezetünk.

Válassza ki a viszonylatjelző világítására 

vonatkozó helyes – „igaz” – állítást!



45.

a) Az ajtót selejtezni az ajtó készülékszekrényében lévő 

háromállású kapcsolónak a középső, „selejtezett” helyzetbe 

állításával kell.

b) Az ajtószárnyakat csukott helyzetben kifeszítés ellen egy-

egy súlyzár mechanikusan reteszeli, amit nyitáskor a 

mozgató rudazat old fel.

c) A vezetősínben görgők által megvezetett ajtószárnyakat egy 

elektromos motor, mechanikus áttételen keresztül, rudazatok 

segítségével mozgatja.

Válassza ki az ajtó működésére vonatkozó 

helyes – „igaz” – állítást!



46.

a) A homokszórókat távvezérlés útján egy-egy elektromágnes 

működteti, ami rugó ellenében nyitja a zárzsilipet, így a 

homok a kifolyócsövön a sínre szóródik.

b) A homokszórókat akár nedves homokkal is fel lehet tölteni, 

mert a homokszórótartályok fűthetők.

c) A homokszórókat a járművezető működtetheti a bal oldali 

lábpedállal, vagy a vezérlőkapcsolóval, ha „VF1” vagy 

„VF2” pozícióra kapcsol.

Válassza ki a homokszóró működésére vonatkozó helyes 

– „igaz” – állítást!



47. Válassza ki a „váltóállító” kapcsolóra vonatkozó helyes –

„igaz” – állítást!

a) A „váltóállító” kapcsoló működtetésekor a hajtómotorok 

menet- és fékáramköre is megszakad.

b) Mielőtt a „váltóállító” kapcsolót alaphelyzetéből elmozdítja 

a járművezető, a vezérlőkapcsolóval meg kell szakítani a 

hajtómotorok menetáramát.

c) A „váltóállító” kapcsoló működtetésekor a statikus átalakító 

áramköre nem szakad meg, az akkumulátor folyamatos 

töltésének biztosítása miatt.



48.

a) A fékáramkörbe kapcsolt biztonsági fékrelé érzékeli, ha 

180 ampernél kisebb a fékezőáram, működésbe hozza a 

rugóerőtárolós féket és szól a vészcsengő.

b) A fékáramkörbe kapcsolt biztonsági fékrelé érzékeli, ha 

180 ampernél kisebb a fékezőáram és a „F1” pozíció 

kivételével működésbe hozza a sínféket.

c) A fékáramkörbe kapcsolt biztonsági fékrelé érzékeli, ha 

180 ampernél kisebb a fékezőáram és a „F1” pozíció 

kivételével működésbe hozza a rugóerőtárolós féket.

Milyen módon fékeződik a jármű, ha a villamos 

ellenállásfék működésképtelenné válik?



49. Válassza ki az elektronikus vezérlésre vonatkozó helyes –

„igaz” – állítást!

a) Indításkor bármelyik „soros” pozícióra kapcsolunk, az 

elektronikus vezérlőegység a „soros utolsó” fokozatig 

kapcsolja a menetfokozatokat.

b) Fékezéskor bármelyik „fék” pozícióra kapcsolunk, az 

elektronikus vezérlőegység a „fék utolsó” fokozatig kapcsolja 

a fékfokozatokat és a rögzítőfék is működésbe lép.

c) Fékezéskor a sebességtől függetlenül bármelyik „fék” 

pozícióra kapcsolunk, az elektronikus vezérlőegység mindig a 

„fék első” fokozattól kezdi a fékfokozatok kapcsolását.



50.

a) Az elektronikus vezérlőegység a „soros első” fokozattól 

kezdi a menetfokozatok kapcsolását.

b) Az elektronikus vezérlőegység a jármű sebességének 

megfelelő menetfokozatot kiválasztja, és azt kapcsolja. 

Milyen folyamat játszódik le az ismételt menetre 

kapcsoláskor, ha menet közben egy szakaszszigetelő 

miatt megszakítottuk a menetáramot?



A gyakorlás véget ért!



Helytelen válasz!


