
A táblázatban meghatározott vizsga típusok megfeleltetését csak az eltérések vizsgatevékenységek lebonyolításához szabad alkalmazni a 

korábban már megküldött táblázat kitöltéséhez. 

Az „eltérések” vizsgákhoz szükséges vizsgabejelentésekhez a Vizsgaszabályzat és eljárási rend 2. sz. melléklet szerinti Vizsgalapot kell 

valamennyi vizsga típusra vonatkozóan alkalmazni. 

Pl. A műszaki szakértői munkakört betöltő vizsgaköteles dolgozó mozdonyvezetői és általános forgalmi vizsgával rendelkezik. A Vizsgalapon 

mindkét vizsga tevékenységet fel kell tüntetni külön – külön az alábbi megnevezéssel: Országos pályahálózaton a személy és/vagy áruszállítás és 

tolatási tevékenységet végző járművezetők részére Infrastruktúra (MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), Forgalmi 

alapképzés Infrastruktúra (MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások). A táblázatban (xls) azonban, csak az Országos 

közforgalmú, térségi és saját célú pályahálózat Forgalmi alapképzés Infrastruktúra (általános forgalmi) vizsgák között kell szerepeltetni, mivel az 

említett vizsga ismereti és vizsgakövetelményi anyaga lefedi a kevesebb ismereti anyaggal bíró mozdonyvezetői vizsgakövetelményt. 

Itt szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a következő táblázatban az Önállósító forgalmi vizsga nem szerepel, de azokat a 

dolgozókat, akik ezzel a vizsgával rendelkeznek, a Vizsgalapon Önállósító forgalmi Infrastruktúra (MÁV Zrt F.2. sz. Forgalmi Utasítás és 

kapcsolódó szabályozások) megnevezéssel kell a vizsgára bejelenteni, azonban a táblázat kitöltése során őket is az Általános forgalmi vizsga 

oszlopba kell szerepeltetni, mint az eltérések vizsgák során figyelembe veendő létszám. 

 

Megfeleltetési Táblázat 

Sor-
szám 

 
1 

Vizsga megnevezése 19/2011. (V.10.) 3. sz. 
melléklet szerint, amely megléte esetén a 3. 
oszlopban felsorolt vizsgákat lefedi, azokból 
külön vizsgát nem kell tenni.  

2 

Vizsgák megnevezése 
 
 
 

3. 
1. Általános forgalmi Általános forgalmi, Önállósító forgalmi, Vasútüzem vezető, Vonali tolatásvezető, Tolatásvezető, 

Gurításvezető, Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő, Váltókezelő, 
Térközőr, Vonat-jelentőőr, Sorompókezelő, Jelzőőr, Biztosítóberendezési műszerész, 
Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték szerelő, Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, 
erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat), Vasúti munkavezető, Vonalgondozó, 



Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi, Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi, Kocsivizsgáló, 
Egyszerűsített forgalmi alapképzés (árufuvarozási szolgáltatás), Egyszerűsített forgalmi alapképzés 
(gépészeti szolgáltatás), Mozdonyfelvigyázók, Egyszerűsített forgalmi vizsga gyermekvasúti 
vonatvezető, Országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatási tevékenységet végző 
járművezető, Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatási 
tevékenységet végző járművezető, Sajátcélú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton 
közlekedési tevékenységet végző járművezető, Országos pályahálózaton tolatási tevékenységet 
végző járművezető 

2 Vonat fel- és átvevő Vonat fel- és átvevő 
 

3. Vonali tolatásvezető Vonali tolatásvezető, Tolatásvezető, Gurításvezető, Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, 
Szállítmánykísérő, 

4. Tolatásvezető, Gurításvezető Tolatásvezető, Gurításvezető, Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő, 

5. Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, 
Szállítmánykísérő 

Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő 

6. Váltókezelő Váltókezelő 

7. Térközőr,  
Vonat-jelentőőr, Sorompókezelő, 
Jelzőőr, 
Biztosítóberendezési műszerész, 
Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték 
szerelő  

Térközőr, Vonat-jelentőőr, Sorompókezelő, Jelzőőr, 
Biztosítóberendezési műszerész, Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték szerelő  



8. Egyszerűsített forgalmi alapképzés  
(távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés-  
és pálya szakszolgálat) 

Egyszerűsített forgalmi alapképzés  
(távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat, Jelzőőr, 
Biztosítóberendezési műszerész, Biztosítóberendezési lakatos, Felsővezeték szerelő ,  Vasúti 
munkavezető, Vonalgondozó,  

9. Vasúti munkavezető, Vonalgondozó Vasúti munkavezető, Vonalgondozó. Jelzőőr, 

10. Vezető jegyvizsgáló 
(belföldi, nemzetközi) 

Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi, Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi 

11. Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi 

12. Kocsivizsgáló alapképzés  Kocsivizsgáló alapképzés 

13. Egyszerűsített forgalmi alapképzés  
(árufuvarozási szolgáltatás) 

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (árufuvarozási szolgáltatás) 

14. Egyszerűsített forgalmi alapképzés  
(gépészeti szolgáltatás) 

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás), Kocsivizsgáló alapképzés 



15. Mozdonyfelvigyázó Mozdonyfelvigyázó, 

16. Egyszerűsített forgalmi vizsga gyermekvasúti 
vonatvezetők részére 
 

Egyszerűsített forgalmi vizsga gyermekvasúti vonatvezetők részére 

17. Országos pályahálózaton személy és/vagy 
áruszállítás és tolatási tevékenységet végző 
járművezető, 

Országos pályahálózaton személy és/vagy áruszállítás és tolatási tevékenységet végző 
járművezető, Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatási 
tevékenységet végző járművezető, Sajátcélú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton 
közlekedési tevékenységet végző járművezető, Országos pályahálózaton tolatási tevékenységet 
végző járművezető, Mozdonyfelvigyázó, 

 

18. Országos pályahálózaton munkavégzés, 
karbantartás, építés és tolatási tevékenységet 
végző járművezető, 

Országos pályahálózaton munkavégzés, karbantartás, építés és tolatási tevékenységet végző 
járművezető, Sajátcélú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton közlekedési 
tevékenységet végző járművezető, Országos pályahálózaton tolatási tevékenységet végző 
járművezető,  
 

19. Sajátcélú, térségi és keskeny nyomtávolságú 
pályahálózaton közlekedési tevékenységet 
végző járművezető 

Sajátcélú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton közlekedési tevékenységet végző 
járművezető 

20. Országos pályahálózaton tolatási 
tevékenységet végző járművezető, 

Országos pályahálózaton tolatási tevékenységet végző járművezető, 

 

 


