
1. Mikor nem kell a vezérlőkapcsolón lévő éberségi 

berendezés nyomógombját folyamatosan nyomnia a 

járművezetőnek, az iránykapcsoló „V” „előre” 

állásában?

a) Ha a jármű álló helyzetben van.

b) Ha egyedi, vagy központi ajtónyitást végzett.

c) Ha a bal, vagy jobb oldali első ajtó nyitott helyzetben van.



2. A „menet-fék zavar” nyomógombban piros fénnyel 

világít a jelzőlámpa.  Mi az első teendője a megállás 

után?

a) A kisautomaták bekapcsolt helyzetét kell ellenőrizni.

b) Az iránykapcsolót 1-es „előkészített” állásba kapcsolja, 

2-3 mp-et vár, majd az iránykapcsolóval „V” „előre” 

állásba kapcsol.

c) A „menet-fék zavar” nyomógomb nyomva tartása 

mellett, a vezérlőkapcsolóval menetre kapcsol. Ha a 

jármű indul, akkor legalább egy üzemképes motor van.



3. A kocsiselejtező kapcsolót „0” „selejtezett” állásba 

kapcsolja. Mi történik ebben az esetben?

a) A kocsin lévő két vontatómotort leselejtezte.

b) A kocsin lévő két vontatómotort leselejtezte, illetve az 

áramszedő automatikusan levezérlődik. A vezetőfülkében 

világít a fehér színű „feszültséghiány” jelzőlámpa. 

c) A kocsin lévő két motort leselejtezte, az áramszedő 

automatikusan levezérlődik és a vontatómotorok 

áramkörében lévő „AUTOMATA” kikapcsol.



4. Mi történik, ha a vezérlőkapcsolóval „vészfék” pozícióra 

kapcsol?

a) Működik: maximális fékezőerővel a villamosfék, a 

szolenoid fék, a sínfék, a homokszóró és a pályacsengő. 

Megálláskor a RET-fék rögzíti a járművet.

b) Működik: a villamosfék, a szolenoid fék, a sínfék, a 

homokszóró, a RET-fék és a pályacsengő.

c) Működik: maximális fékezőerővel a villamosfék, a 

szolenoid fék, a sínfék, a homokszóró és a pályacsengő. 

Megálláskor a RET-fék rögzíti a járművet, levezérlődik az 

áramszedő és kikapcsol az „AUTOMATA”.



5. Hogyan kell a RET-féket kézi működtetéssel feloldani?

a) Az „M” kocsirészben található RET-fék átkapcsoló kart 

függőleges állásból vízszintes állásba kell kapcsolni. Ezután 

a vezérlőkapcsolóval történő menetre kapcsoláskor a RET-

fék felold.

b) Az „M” kocsirészben található RET-fék átkapcsoló kart 

függőleges állásból vízszintes állásba kell kapcsolni. 

A RET-fék oldásához a vezetőfülke jobb oldali 

készülékszekrényéhez csatlakoztatott piros színű működtető 

kart függőleges helyzetbe állítjuk.

c) Az „M” kocsirészben található RET-fék átkapcsoló kart 

függőleges állásból vízszintes állásba kell kapcsolni. A 

vezetőfülke jobb oldali készülékszekrényéhez csatlakoztatott  

kézi pumpakart fel-le mozgatjuk, a teljes „felkeményedésig”.



6. Hol találhatók az utastérben kisautomaták?

a) Az „M” részben, az áramszedő kézi mozgatására szolgáló 

hellyel szemben, és minden ajtó mellett, a felnyitható fedél 

alatt, 

b) Az „M” részben, a kocsiselejtező kapcsolóval szembeni ülés 

alatt.

c) Csak az „M” részben, az áramszedő kézi mozgatására 

szolgáló hellyel szemben, a felnyitható fedél alatt.



7. Mikor tudja az akkumulátort üzembe helyezni?

a) Az iránykapcsoló „1-es” „előkészített” állásában.

b) Az iránykapcsoló állásától függetlenül.

c) Az iránykapcsoló „0” „kikapcsolt” állásában.



8. Hogyan tudja a járművezető kerékcsúszás esetén 

működtetni a homokszórót? 

a) A „csúszásvédelem” nyomógomb nyomva tartásával.

b) Nem kell külön működtetni, mert kerékcsúszás esetén 

minden esetben automatikusan működik.

c) A lábtartón lévő nyomógombbal.



9. Motort kell selejteznie, mert a kocsiselejtező kapcsolónál 

lévő bal oldali piros színű hibajelző lámpa világít, 

amelyik az „A” motor hibájára utal. Milyen állásba 

kapcsolja a kocsiselejtező kapcsolót?

a) „0” selejtezett állásba. 

b) „A” állásba, mert ilyenkor az „A” motor van leselejtezve.

c) „B” állásba, mert ilyenkor csak a „B” motor működik.



10. Hogyan tudja működtetni a hangerősítő berendezést?

a) A műszerasztalon lévő kapcsoló segítségével.

b) A vezetői ülésnél lévő bal oldali lábpedál segítségével.

c) A mikrofonon található kapcsoló segítségével.



11. Mikor és hogyan lehetséges a megfelelő ajtóműködtetéshez 

szükséges átkapcsolást – peronváltást – elvégezni?

a) Az iránykapcsoló „V” „előre” állásában, a „kényszerzárás” és a 

megfelelő – alacsony, vagy magas – „peron” nyomógomb 

egyidejű benyomásával.

b) Az iránykapcsoló „1” „előkészített” állásában, a 

„kényszerzárás” és a megfelelő – alacsony, vagy magas –

„peron” nyomógomb egyidejű benyomásával.

c) A megfelelő – alacsony, vagy magas – „peron” nyomógomb 

benyomásával.



12. Hogyan kell ajtóselejtezést végezni?

a) Az ajtó és lépcső kisautomatáit ki kell kapcsolni, az ajtó és 

lépcső zárt helyzetében. Az ajtót mechanikusan le kell zárni.

b) Az ajtó és lépcső kisautomatáit ki kell kapcsolni, az ajtó és 

lépcső zárt helyzetében. A vezetőfülkében lévő „ajtóhiba 

szükségmenet” kulcsos kapcsolót le kell nyomni.

c) Az ajtó és lépcső – lehetőleg zárt helyzetében – az ajtó 

melletti kulcsos kapcsolóval. Az ajtót mechanikusan is le 

kell zárni, valamint a lépcső terheléspróbáját el kell végezni.



13. Hogyan szünteti meg a vonó- és ütközőkészülék 

elmozdulás elleni mechanikus rögzítését?

a) A vonó- és ütközőkészülék mellett lévő fekete színű kar 

lenyomásával.

b) A műszerasztalon lévő „szétcsatolás” nyomógomb 

benyomásával.

c) Összecsatolás után automatikusan megszűnik a rögzítése.



14. A vontatómotorok áramkörében lévő „AUTOMATA” 

kikapcsolt helyzetben van. Mikor és hogyan tudja 

bekapcsolni?

a) Az iránykapcsoló állásától függetlenül, az „AUTOMATA 

BE” nyomógombbal.

b) Az iránykapcsoló „1-es” „előkészített” állásában, az 

„AUTOMATA BE” nyomógombbal.

c) Az iránykapcsoló „V” „előre” állásában, az „AUTOMATA 

BE” nyomógombbal.



15. Csatolt közlekedés esetén a hátsó kocsi hibája az egész 

szerelvényt működésképtelenné teszi. Mi a teendője?

a) A követő szerelvénnyel csak mechanikusan összecsatol és 

eltolják a működésképtelen szerelvényt.

b) Értesíti a járművezetők munkáját közvetlenül irányító 

személyt és műszaki mentést kér a helyszínre.

c) A szerelvénybe tartozó kocsik között megbontja az 

elektromos csatlást.



16.

a) A jármű tetőrészén az „A” végi homlokfaltól kb. 11 méter, a 

„B” végi homlokfaltól kb. 16 méter távolságra.

b) A jármű tetőrészén az „A” végi homlokfaltól kb. 16 méter, a 

„B” végi homlokfaltól kb. 11 méter távolságra.

c) Az „M” kocsirészen középen, így mindkét homlokfaltól 

azonos, kb. 13,5 méter távolságra.

Hol helyezkedik el az áramszedő?



17. Milyen módon szabályozza az egyenáramú szaggató-

berendezés a vontatómotorokra kapcsolt feszültség 

értékét?

a) Az egyenáramú szaggató-berendezés kontaktorokat

működtet, melyek a vontatómotorok áramkörébe kapcsolt 

előtét-ellenállások kiiktatásával növelik a feszültséget. 

b) A munkavezeték teljes feszültségét impulzusszerűen a 

vontatómotorokra kapcsolja. A feszültség nagysága a ki- és 

bekapcsolási idők arányának változtatásával szabályozható.



18.

a) Ha az utastéri vészjelző és vészfékkapcsolót működtetik.

b) Ha a jármű sebessége 8 km/h alá csökken.

c) Ha a vezérlőkapcsoló „fék” állásban van és a jármű 

sebessége 8 km/h alá csökken.

Melyik esetben lép működésbe a rugóerőtárolós fék?



19.

a) Azonnal egy hangjelzés hallható, majd 2 mp késleltetés után 

sínfékezés következik be. A nyomógomb ismételt 

lenyomásával a sínfékezés folyamata megszakítható.

b) Azonnal egy hangjelzés hallható, majd 2 mp késleltetés után 

vészfékezés következik be. A nyomógomb ismételt 

lenyomásával a vészfékezés folyamata megszakítható.

c) Azonnal egy hangjelzés hallható, majd 2 mp késleltetés után 

pótvészfékezés következik be. A nyomógomb ismételt 

lenyomásával a pótvészfékezés folyamata megszakítható.

Mi történik, ha menet közben az éberségi berendezés 

nyomógombját nem tartja nyomva a járművezető?



20.

a) Valamelyik ajtó nyitott helyzetében, vagy ha a vezetői ülés 

nincs alaphelyzetében.

b) Valamelyik ajtó nyitott helyzetében, ha az „ajtóhiba 

szükségmenet” kulcsos kapcsolóját lenyomta a 

járművezető.

Mikor lép működésbe az „indítási retesz”?



21. Hol találhatók az elektromágneses sínféktörzsek?

a) Csak a hajtott forgóvázakban.

b) Csak a hajtott forgóvázakban és az „AM” szabadonfutó 

forgóvázban.

c) A hajtott és a szabadonfutó forgóvázakban.



22. Milyen áramforrásról táplálhatók a sínféktörzs 

tekercsei?

a) A munkavezeték vagy az akkumulátor áramával.

b) A villamosfék vagy az akkumulátor áramával.

c) A munkavezeték vagy a villamosfék áramával.



23.

a) A műszerasztal jobb oldalon található sárga színű, 

gombafejű nyomógomb.

b) A lábtartón lévő lábkapcsoló nyomógomb.

c) A vezérlőkapcsoló tetején található rugós nyomógomb.

Hol található a pályacsengő működtetésére 

szolgáló kapcsoló?



24. Válassza ki a világítással kapcsolatos helyes – „igaz” –

állítást!

a) Az iránykapcsoló „1-es” „előkészítés” állásában 

automatikusan bekapcsolódnak a szerelvény elején a 

tompított fényszórók, a végén a zárlámpák.

b) Az utastéri világítást a fényviszonyoknak megfelelően az 

alkonykapcsoló bekapcsolja, de kikapcsolni mindig a 

járművezetőnek kell a műszerasztalon lévő „világítás” 

kapcsolóval.

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

szükségvilágításra kapcsol. Ebben az esetben összesen hat 

fénycső világít az akkumulátor kímélése miatt.



25. Miért szükséges fékezéskor is használni a „váltót nem 

állít” nyomógombot?

a) A visszatápláló fékezés miatt a munkavezetékbe visszatáplált 

elektromos áram hatására is nem kívánt váltóállítás 

következhet be.

b) A visszatápláló fékezés miatt a váltó tényleges állítását végző 

elektromos szerkezeteken az áthaladó „ellentétes” irányú 

áram károsodást okozhat.

c) Nem szükséges, ha a nagyfeszültségű segédüzemi 

berendezések közül csak a statikus átalakító működik.



26.

a) Az „ajtók” kapcsolóval kiadott zárási parancs esetén 

automatikusan működésbe lép.

b) A műszerasztalon lévő „indulásjelző” nyomógomb 

működtetésével.

c) Amennyiben a lépcső terheletlen és a fotocella fénysugarának 

útja szabaddá válik, akkor kb. 2 mp elteltével automatikusan 

működésbe lép.

Milyen módon tudja működésbe hozni az 

indulásjelző berendezést?



27.

a) Csak nyitott ajtó esetén akadályozza meg az ajtó záródását, 

ha kb. 8 kg-nál nagyobb terhelést érzékel.

b) Csak zárt ajtó esetén akadályozza meg az ajtó nyitását, ha 

kb. 8 kg-nál nagyobb terhelést érzékel.

c) Nyitott ajtó esetén az ajtó záródását, zárt ajtó esetén az ajtó 

nyitását akadályozza meg, ha kb. 8 kg-nál nagyobb 

terhelést érzékel.

Milyen esetben akadályozza meg az ajtó működését a 

lépcsőben lévő terhelésérzékelő?



28.

a) Csak nyitott ajtó esetén akadályozza meg az ajtó záródását, 

ha fénysugarának útja megszakad.

b) Csak zárt ajtó esetén akadályozza meg az ajtó nyitását, ha 

fénysugarának útja megszakad.

c) Nyitott ajtó esetén az ajtó záródását, zárt ajtó esetén az ajtó 

nyitását akadályozza meg, ha fénysugarának útja 

megszakad.

Milyen esetben akadályozza meg az ajtó működését az 

ajtónál lévő fotocella?



29. Válassza ki az iránykapcsolóra vonatkozó helyes 

– „igaz” – állítást!

a) Az iránykapcsoló „1”-es állásában a menetzárból a 

menetkulcs nem vehető ki.

b) Az iránykapcsoló a „0” állásából „1”-es vagy „V” állásba 

csak akkor állítható, ha a menetzárba a menetkulcs be van 

helyezve és el van fordítva.

c) Az iránykapcsoló a szerelvény haladási irányának 

megváltoztatására szolgál. Három állása van, az „előre”, a 

„0” és a „hátra”.



30.

a) A vezérlőkapcsolónak két „menet” tartománya van, a soros 

és párhuzamos.

b) A vezérlőkapcsoló az iránykapcsoló „1”-es vagy „V” 

állásában kezelhető.

c) A vezérlőkapcsolónak három „fék” tartománya van, az 

üzemi-, intenzív- és a vészfék.

Válassza ki a vezérlőkapcsolóra vonatkozó helyes 

– „igaz” – állítást!



31.

a) Ha az „AM” szabadonfutó forgóvázban lévő tárcsafékek 

fékbetétjei olyan mértékben kopottak, hogy az automatikus 

állítóberendezés sem tudja azt korrigálni.

b) Ha valamelyik hajtott, vagy az „AM” szabadonfutó 

forgóvázban lévő tárcsafékek fékbetétjei olyan mértékben 

kopottak, hogy az automatikus állítóberendezés sem tudja azt 

korrigálni.

Milyen esetben világít a műszerasztalon lévő sárga 

színű „fékállítás” lámpa?



32.

a) Az egyenletes indítás, gyorsítás, illetve fékezés biztosítása 

miatt.

b) Azért, mert ha nincs lehetőség a visszatáplálásra, akkor a 

vezérlésen keresztül villamos ellenállásfékezést valósít 

meg, illetve a visszatáplált áram korlátozása miatt. 

Miért van szükség előtét-ellenállásokra?



33.

a) Bekapcsolása esetén 600 Voltnál nagyobb feszültségű 

munkavezetékről is biztonságosan üzemeltethető a 

jármű.

b) Bekapcsolása esetén a visszatáplálás megszűnik.

c) Bekapcsolása esetén a vontatómotorok áramfelvétele 

csökken. 

Mire szolgál a bal oldali készülékszekrény 

tetején lévő „áramkorlátozó” kapcsoló?



34.

a) Az alacsony peron „T” jelű nyomógombjának benyomása 

után, ha világít benne a jelzőlámpa, az „ajtók” kapcsolót 

középső állásából eggyel jobbra fordítjuk.

b) Az „ajtók” kapcsolót középső állásából eggyel jobbra 

fordítjuk, majd az alacsony peron „T” jelű nyomógombját 

benyomjuk.

c) Az alacsony peron „T” jelű nyomógombjának benyomása 

után, ha benne a jelzőlámpa már nem világít, az „ajtók” 

kapcsolót középső állásából eggyel jobbra fordítjuk.

Milyen módon lehet megállás után, az alacsony 

peronállásban működő ajtókat a jobb oldalon 

„egyedi” üzemmódban kinyitni?



35.

a) Az iránykapcsoló „V” állásában a műszerasztalon kialszik 

a fehér színű „nyitott ajtó” lámpa és világít a zöld színű 

„ajtók zárva” lámpa, valamint egy rövid csengetés 

hallható.

b) A műszerasztalon kialszik a fehér színű „nyitott ajtó” 

lámpa és világít a zöld színű „ajtók zárva” lámpa.

Miről ismeri fel ajtózárás után az ajtók zárt helyzetét?



36.

a) Csak abban az esetben, ha az ajtózárás és elindulás után több 

mint 10 mp elteltével húzzák meg az utastéri vészjelző és 

vészfékkapcsoló valamelyikét.

b) Ha meghúzzák az utastéri vészjelző és vészfékkapcsoló 

valamelyikét, vagy mindkét vezetőfülkében be van kapcsolva 

az iránykapcsoló.

c) Csak abban az esetben, ha meghúzzák az utastéri vészjelző és 

vészfékkapcsoló valamelyikét.

Milyen esetben világít a műszerasztalon lévő piros 

színű „utastéri vészfék” lámpa?



37.

a) A műszerasztalon világít a piros színű „utastéri vészfék” 

lámpa, szaggatott hangjelzés hallható, a jármű sínfékkel és a 

rugóerőtárolós fékkel befékeződik.

b) A műszerasztalon világít a piros színű „utastéri vészfék” 

lámpa, szaggatott hangjelzés hallható, a jármű sínfékkel 

befékeződik, valamint kikapcsol az AUTOMATA.

c) A műszerasztalon világít a piros színű „utastéri vészfék” 

lámpa, szaggatott hangjelzés hallható, a jármű intenzív fékkel 

megáll, valamint kikapcsol az AUTOMATA.

Mi történik, ha az ajtózárás és elindulás után 

10 másodpercen belül húzzák meg az utastéri 

vészjelző és vészfékkapcsoló valamelyikét?



38. Milyen módon tudja biztosítani, hogy az utasok a 

visszafogás ideje alatt is kezelni tudják az ajtókat, vagy az 

ajtók nyitva maradjanak?

a) Az elhagyott vezetőfülkében az ajtónyitás után a 

műszerasztalon lévő „ajtók” kapcsolót a megfelelő oldalon 

„egyedi” vagy „központi” nyitáson hagyja. 

b) Az ajtónyitás után először az iránykapcsolót állítja „0” 

állásba, majd utána a műszerasztalon lévő „ajtók” kapcsolót 

középső „zárva” állásba állítja.

c) Az ajtónyitás után az elhagyott vezetőfülkében a vezetői ülést 

kifordított helyzetben hagyja.



39.

a) A vonóerő megszűnik, a műszerasztalon világít a fehér 

fényű „feszültséghiány” jelzőlámpa és figyelmeztető 

hangjelzés hallható.

b) A vonóerő megszűnik, a műszerasztalon világít a fehér 

fényű „feszültséghiány” jelzőlámpa.

c) A vonóerő megszűnik, a műszerasztalon világít a fehér 

fényű „feszültséghiány” és a sárga fényű „töltészavar” 

jelzőlámpa.

Miről ismeri fel menet közben a munkavezeték 

feszültségének hiányát?



40.

a) A vezérlőkapcsolóval kiadott jelet az elektronikus 

vezérlőegység feldolgozza és a tranzisztoros 

kapcsolóegységekkel kontaktorokat működtet. 

b) A vezérlőkapcsolóval kiadott jelet a vonatvezérlő 

feldolgozza és a szerelvénybe kapcsolt járművek 

kocsivezérlőjéhez juttatja, ami a hajtásvezérlőkön keresztül 

a tirisztorokat működteti.

Válassza ki a jármű vezérlésére vonatkozó helyes 

– „igaz” – állítást!



41.

a) A két kocsit az „A” végével kell egymáshoz kapcsolni az 

automatikus vonó- és ütközőkészülékek segítségével.

b) A két kocsit a „B” végével kell egymáshoz kapcsolni az 

automatikus vonó- és ütközőkészülékek segítségével.

c) A két kocsit bármelyik végével egymáshoz lehet kapcsolni 

az automatikus vonó- és ütközőkészülékek segítségével.

Hogyan kell összeállítani az iker kocsiban 

közlekedő szerelvényt?



42. Milyen áramköröket köt össze iker üzemben az 

elektromos csatlásfej?

a) Csak kisfeszültségű-, illetve vezérlőáramköröket, amelyek 

24 vagy 60 Voltról működnek.

b) Csak nagyfeszültségű áramköröket, amelyek 600 Voltról 

működnek.

c) Kisfeszültségű-, illetve vezérlőáramköröket, amelyek 24  

vagy 60 Voltról működnek, valamint nagyfeszültségű 

áramköröket, amelyek 600 Voltról működnek.



43.

a) Csak a sínfékkel.

b) Csak a rugóerőtárolós fékkel.

c) A sínfékkel és a rugóerőtárolós fékkel.

Milyen módon fékeződik be iker üzem esetén a 

leszakadt szerelvényrész, ha vonatszakadás 

következik be?



44.

a) A csúszás és perdülésvédelmi berendezés működése esetén 

mindig automatikusan működésbe lép az összes 

homokszóró.

b) A homokszóró berendezéseket elektromos motor működteti.

c) Menetirányonként négy-négy homokszóró a hajtott 

forgóváz kerekei elé, mindkét sínszálra szórja a homokot. 

Válassza ki a homokszóró működésére 

vonatkozó helyes – „igaz” – állítást!



45.

a) A hangerősítő berendezés működtetésére.

b) A vezetői ülés kifordítására, illetve alaphelyzetbe állítására.

c) A homokszóró működtetésére.

Mire szolgál a vezetői ülésnél lévő jobb oldali lábpedál?



46.

a) A jármű négy számjelzője a vezetőfülkében lévő 

utastájékoztató kezelőkészülék (IBIS) segítségével egyszerre 

beállítható.

b) Ha a jármű négy számjelzője nem azonos helyzetben áll, a 

műszerasztalon világít a sárga színű „filmzavar” lámpa.

c) A viszonylat-, illetve számjelzők világítása az utastéri 

világítás bekapcsolásával együtt működik.

Válassza ki a viszonylat-, illetve számjelzőre 

vonatkozó helyes – „igaz” – állítást!



47.

a) Az „A” kocsirészben a vezetőfülkéhez legközelebb lévő 

kettős ülés alatt.

b) A „B” kocsirészben a vezetőfülkéhez legközelebb lévő 

kettős ülés alatt.

c) Az „A” végi vezetőfülkében.

Hol található a járművön a tűzoltókészülék?



48.

a) A megfelelő ajtókezelés után az iránykapcsolót „0” állásba 

állítja és becsukja a vezetőfülke ajtaját.

b) A megfelelő ajtókezelés után az iránykapcsolót „1”-es 

állásba állítja, kiveszi és magával viszi a menetkulcsot, majd 

becsukja a vezetőfülke ajtaját.

c) A vezérlőkapcsolót „0” állásba állítja, és a megfelelő 

ajtókezelés után becsukja a vezetőfülke ajtaját. 

Mi a teendője, ha a vonalon (pl.: váltóállítás miatt) el 

kell hagynia a járművet?



49.

a) A villamosfék és a villamosfék áramával táplálva a szolenoid 

fék, ami a tárcsafékeket működteti, valamint a sínfék. 8 km/h 

alatt a rugóerőtárolós fék is működésbe lép.

b) Csak a villamosfék működik, de nincs visszatáplálás, hanem 

ellenállásfékként működik. 8 km/h alatt a rugóerőtárolós fék 

is működésbe lép.

c) A villamosfék és a villamosfék áramával táplálva a szolenoid 

fék, ami az „AM” szabadonfutó forgóváz tárcsafékjeit 

működteti. 8 km/h alatt a rugóerőtárolós fék is működésbe 

lép.

Milyen fékberendezések működnek, ha a 

vezérlőkapcsolóval „intenzív fék” tartományba kapcsol?



50.

a) A vezérlőkapcsoló „üzemi fék” tartományában fellépő 

kerékcsúszás esetén.

b) A vezérlőkapcsoló „intenzív fék” tartományában fellépő 

kerékcsúszás esetén.

c) A vezérlőkapcsoló „menet” tartományában fellépő 

kerékpörgés esetén.

Melyik esetben működik automatikusan a 

homokszóró, ha a csúszás- és perdülésvédelmi 

berendezés működésbe lép?



A gyakorlás véget ért!



Helytelen válasz!


