
Rendelkező oktatás  

Engedély kérés-adás, ha az indítandó vonat előtt azonos irányú vonat  közlekedett:  

- R.p.! _______-e kb ___ó___p.-kor a ____sz. vonat  ____________ ________? _____  

- _________ nem _________. A ____ sz. vonat _____________  állomásra ___________. _____  

Engedélymegtagadás:  

- R.p.! A ____ sz. vonatot _______ miatt ____ __________!  __________ kb ___ perc múlva 

________. ______  

Indulási időközlés  

- R.p.! A ______ sz. vonat ___ óra ____ perckor ____________ __________________ állomásra! 

____________  

- R.p.! A _____ sz. vonat _______________ ________________ ________________ állomásról 

vettem! ________________ 

Visszajelentés  

- R.p.! A ____ sz. vonat ____________ Hűvösvölgy  __________! ___________  

- R.p.! A ____ sz. vonat ___________ Hűvösvölgy __________ _________! __________  

Az állomástávolságú követési rend  

Állomástávolságú követési rendben két ____________ (nyitva tartó) ___________ között egy 
_____________ csak egy ____________ lehet ____________!  

A ____________ vonat részére ______________ csak az elöl haladó _____________ kapott 
______________ után kérhető!  

 

A visszajelentés feltételei  
● - a vonat __________________, és a ___________ ___________ belül ért  
● - legalább egy________________ ______________ a vonat végén van 
● - a __________ ________ vissza lett állítva„_________!” állásba! 

 



Ellenkező irányú vonat VAN útban:  
 
- R.p.! ____ itt a _____ sz. vonat, _________-e kb ___ó___p.- kor a _______ sz. vonat 
_______________ állomásra? _____  

- R.p.! Vonatot _____ indítok. ___ ott a ______ sz. vonat,  a ______ sz. vonat _______________ 
állomásra jöhet. _____  

Ellenkező irányú vonat VOLT útban:  
 
- R.p.! _________ vonat a ____ sz. vonat, _______-e kb.  __ó__p.-kor a ____ sz. vonat 

___________ állomásra? _____  

- R.p.! Vonatot _____ ___________. ___ ott a ______ sz. vonat, a ____ sz. vonat 

_______________ állomásra jöhet. _____  

Az engedélyadás szövege megegyezik, akár van, akár  volt ellenkező irányú vonat. 

 
 
A rendelkező teendői általában, INDULÓ vonat esetén  

1.  _______________ kér a szomszéd áll. __________________ a vonat ___________  

2.  a ____________ dolgozók a _______________ beszüntetik  

3. 3. meggyőződik a ___________ ________________ voltáról  

4.  ____________ a ____________ ______________ beállítását  

5. részt vesz a _________________ és tudomásul veszi a  ________________  

6. állítja a ____________ jelzőt  

7. felhatalmazza a _______________ a ________________  

8.  a vonat teljes __________________ után a ______________ jelzőt visszaállítja, a 

_______________ feloldja  

9.  ______________ ______________ ad a szomszéd  ___________ rendelkezőjének  

+ A felsorolása általános jellegű, a sorrend a forgalmi helyzet  szerint változhat! 

A rendelkező teendői általában, ÉRKEZŐ vonat esetén  

1. ____________ ad a szomszéd áll. _________________ a  vonat _____________  

2. 2. a felnőtt dolgozók a ______________ _________________  

3.  __________________ a _______________ szabad voltáról  



4. elrendeli a ______________ _______________ beállítását  

5. részt vesz a __________________ és __________________ veszi a ________________  

6.  _______________ a ________________ jelzőt  

7.  _______________ a naplózót a vonat _________________  

8. *___________ veszi a szomszéd áll. rendelkezőjétől az  ________________ 

____________________  

9. a vonat teljes _______________ után a _____________ jelzőt  visszaállítja, a 

___________________ feloldja  

10.  ________________ ad a szomszéd állomás ______________  

+ *Megjegyzés: a 8. pont (tudomásul veszi az indulási időközlést) az 1.-8. teendő között bárhol helyes, a többi teendő változatlan 

sorrendben). 

Mikor kell elrendelni a bejárati vágányút beállítását? 

 Olyan ________________, hogy az ______________ vonatot lehetőleg ne állítsuk meg a 

______________ jelző előtt.  Rövidebb ______________ esetén nem szabad megvárni az 

____________________ _________________________,  tehát a ____________________ 

beállítását lehetőleg az ________________________ követően azonnal meg kell kezdeni és a 

________________________  be kell állítani. 


