
 

Gyakorló feladatlap gyermekvasutasok részére.         2122 / C - gyak 
 
 

Név (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL!)                       Csoportszám  Dátum                 
 

 
 
 

 

Írd a betétlap sorszámát OLVASHATÓAN a téglalapba: 
 

1. Válaszolj a kérdésekre a betétlapon található rajz alapján! 
 

Mi a rajzon az „L1” jelű jelzés neve? _____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Mi a rajzon az „L2” jelű jelzés neve? _____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Milyen színezésű a FŐJELZŐ árboca? ____________________________________________                          
 

Mi a rajzon az „L3” jelű jelzés neve? _____________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Milyen színezésű az ELŐJELZŐ árboca? ___________________________________________ 
 

2. Válaszolj a kérdésekre a betétlapon található rajz alapján! 

A betétlapon látható A, B és C forgalmi helyzethez más-más emeltyűhelyzet tartozik. Párosítsd 
össze, hogy melyik forgalmi helyzethez az alsó emeltyűhelyzetek (X, Y, Z) közül melyik tartozik!  

 

Az „X” jelű emeltyűhelyzet: a(z) ____ betűvel jelölt jelzőállásra (A, B, vagy C) utal. 
 

Az „Y” jelű emeltyűhelyzet: a(z) ____ betűvel jelölt jelzőállásra (A, B, vagy C) utal. 
 

Az „Z” jelű emeltyűhelyzet: a(z) ____ betűvel jelölt jelzőállásra (A, B, vagy C) utal. 
   

Milyen színű EMELTYŰvel állítjuk… …a főjelzőket: ___________ …a tolatásjelzőket:_________       
 

…a reteszeket: __________      …az előjelzőket: __________  … a váltókat: _________       
 

R3. Olvasd le a menetrend szerinti adatokat a betétlapon található menetrendábráról, majd 

írd azokat a kérdések után! (Ha a kérdezett adat nem szerepel, akkor azt húzd ki!) 

Hány percenként vannak meghúzva a függőleges vonalak? _____ percenként 

A  354 sz.v. Csillebércen  érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p. 

Az 553 sz.v. Csillebércen  érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p. 

A  256 sz.v. Széchenyihegyen érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p. 

A  153 sz.v. Szépjuhásznén érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p. 

A  253 sz.v. Hárshegyen   érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p. 

A  156 sz.v. Jánoshegyen érkezik:___ó ___p, indul: ___ó. ___ p, áthalad:___ó ___p. 

A  404 sz. v. megáll-e Vadasparkon? _______ A 403 sz. v. megáll-e Normafán? _________ 

2021 / 2022. tanévi „C” jelű Gyakorló feladatlap                     4 / 1. oldal 

A Gyakorlólapot akkor is kitöltheted, ha nem tudtál részt venni a szolgálatban, vagy ha ismételni szeretnél 

vizsga előtt. Figyelj arra, hogy a lapot lehetőleg 50 percen belül töltsd ki! Miután végeztél, az idei „Segédlet” 

használatával javítsd ki! Javításnál ügyelj arra, hogy pontosan (lehetőleg szóról-szóra) egyezzen az általad leírt 

szöveg a „Segédletben” leírtakkal! Segítségért bátran fordulj ifivezetőidhez vagy a nevelőkhöz! 

http://sihuhu.com/szakmai 

 
A szolgálat végén (este) a pajtás saját feladatlapját hazaviheti. 

http://sihuhu.com/szakmai


 

4. Írd le a betétlapon látható jelzések elnevezését és hangjelzésük morze-jelét a megfelelő 

betűjelzéshez! (Ha a jelzéshez nem tartozik hangjelzés, akkor írd oda: „NINCS” ! ) 
 

 
 
  
 
   

   
 
 
 

  
 
  

    
 
 
 

  
    Jelzés adása sötétben:                                                       Jelzés adása sötétben: 
     

 
 

5.  Írd le a betétlapon látható térképen betűkkel megjelölt nevezetességek nevét!  
 

A: ________________________________  

B: ________________________________ 

C: ________________________________ 

D: ________________________________ 

E: ________________________________ 

F: _______________________________ 

G: _______________________________ 

H: _______________________________ 

I:   _______________________________ 

J: ________________________________ 

Írd le a „K” betűvel és számmal jelölt közlekedési kapcsolatokat! 
K1: _______________________________ 

K2: _______________________________ 

K3: _______________________________ 

K4: _______________________________

6. A váltókat arra használjuk, hogy _______________________________________. 

A váltó általában akkor használható a haladó járművek terelésére, ha: 
 

►__________________________________________________________________________ 
 

►►________________________________________________________________________ 
 

   __________________________________________________________________________ 
 

►__________________________________________________________________________ 
 

►__________________________________________________________________________ 
 

►►___________________ (ha van) ____________________________________________ ; 
 

   illetve Hárshegy 2-es váltójánál ________________________________________________ 
 

   _________________________________________________________________________ 
 

► _________________________________________________________________________ 
 

(Ha nem jutnak eszedbe a váltó alkatrészei, nézd meg a betétlapon látható váltót, hátha az segít!) 

A 
 

hangjelzése: 

 
 jelzés 

  
 neve: 

B 
 

hangjelzése: 

 
 jelzés 

  
 neve: 

C 
 

hangjelzése: 

 
 jelzés 

  
 neve: 

D 
 

hangjelzése: 

 
 jelzés 

  
 neve: 

E 
 

hangjelzése: 

 
 jelzés 

  
 neve: 

F 
 

hangjelzése: 

 
 jelzés 

  
 neve: 

G 
 

hangjelzése: 

  jelzés 

  
 neve: 

 jelzés 

  
 neve: 

H 
 

hangjelzése: 
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 7.  Mit nem szabad sohasem (a balesetek megelőzése érdekében)?  
 

___________________    ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8.  Mikor kell felpróbálni a ruhatárból kiadott egyenruha részeit?  
 

A ruhatárból kapott egyenruha minden darabját _____________________________________ 

______________________________________________________________ fel kell próbálni. 

9.  a) Melyik a 2022-es vizsgaidőszak utolsó kijelölt vizsganapja? ____________________ 

      b) Mi a nevelőtanári iroda telefonszáma?           (+36 1) __ __ __  - __ __ __ __  

10.  Mit kell tudni a menetjegyek és átszállójegyek viszonylati érvényességéről? 
 

A menetjeggyel viszonylattól függetlenül ___________________________________________  
 

( _________________________ nélkül). 
 

Az átszállójeggyel viszonylattól függetlenül _________________________________________. 
 

Átszállójegyet csak akkor szabad kiadni, ha ________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

VAGY _____________________________________________________________________. 
 

11.  Írd a meghatározások mellé a menetdíjakat és a színkódokat!  
 

Jegyfajta Menetdíj Színkód Jegyfajta Menetdíj Színkód 

Felnőtt menetjegy   Gyermek noszt. pótjegy   

Családi napijegy   Felnőtt noszt. pótjegy   

Gyermek átszállójegy   Kerékpár és kutya menetj.   
 

12. Kör alakú kulcstábla a _______________ irányba lezárt váltó kulcsán van. 

Négyszögletes kulcstábla a ______________ irányba lezárt váltó kulcsán van. 

Mikor kezelhet gyermekvasutas önhatalmúlag ólomzárral lezárható vagy számlálóval 
ellátott nyomógombot? 
 

________________ , mert ________________________________________________. 
 

Ez alól egyetlen kivétel van: szükség esetén a ___________________ nyomógombot kezelheti. 
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13. Hogyan kell áthaladó vonatot meneszteni? 

A menesztést végző (hova áll?) __________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Meggyőződik (miről?) __________________________________________________________ 
 

___________________, továbbá arról, hogy (ki hol van?) _____________________________ 
 

___________________, majd a vonat felé _________________________________ jelzést ad.  
 

A jelzés adását akkor kezdi, amikor ____________________________________________ , 
 

és folyamatosan adja, amíg _____________________________________________________ 
 

akkor is, ha a ________________________________________________________________. 

14.  Töltsd ki a táblázatot! 

 

R15. Sorszámokkal jelöld a tevékenységek helyes sorrendjét! (Egyet előre megadtunk.)   

A rendelkező teendői (általában) INDULÓ vonat esetén:  
 

__ a vágányút szabad voltáról meggyőződik  

2.  a felnőtt dolgozók a tolatást beszüntetik 

__ a váltóellenőrzésben részt vesz és tudomásul 

veszi a szabad kijárat bejelentését 

__ a kijárati jelzőt állítja (vagy engedélyt ad a jelző 

állítására) 

__ felhatalmazza a naplózót a menesztésre 

__ a szomszéd állomás rendelkezőjének indulási 

időközlést ad 

__ a szomszéd állomás rendelkezőjétől a vonat 

indítására engedélyt kér a szomszéd állomás 
rendelkezőjétől a vonat indítására 

__ a kijárati vágányút beállítását elrendeli  

__ a vonat kihaladása után a kijárati jelzőt 

visszaállítja, a vágányutat feloldja 
 

R16. Az engedély szövege, ha az indítandó vonat előtt azonos irányú vonat VOLT útban: 

A szövegekben használj konkrét adatokat a menetrendábra alapján! 
 

Engedélykérés: _______________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Engedélyadás: _______________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

R17. Mit jelent az állomástávolságú követési rend? Mikor kérhető engedély legkorábban 

az azonos irányú követő vonatnak? Állomástávolságú követési rendben ________________ 

___________________________________________________________________________. 

A követő vonat részére engedély csak _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

állomás neve régi neve betűjel hívójel bizt.ber. típusa 

Hárshegy     

Csillebérc 
Virágvölgy 

SzépjuhásznéV  
Szépjuhászné 

    

Virágvölgy     

Széchenyihegy     

Szépjuhászné     

Hűvösvölgy     

Jánoshegy     
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