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R6di6amat6r vizsg a teszt k6rd6sek

Biztonsrflgtechnikai ismeretek ooAlapo' foko zat

El6rhetd maximflis pontszhm 12, a sikeres vizsgihoz sziiks6ges 9 pont.

l. Eur6piban mennyi a kisfesziilts6gii villamos hii6zat n6vleges fesziilts6ge a ffzis- 6s
nullavezet6 kiiziitt,6s mennyi a peri6dusszim? (2 pont)

a) 220 v so Hz
b )  l t ov  60Hz

,-\
(.U 23ov 5oHz

2. A villamos 6ram dlettanilag els6sorban mire hat? (3 pont)

'' "ii Az izmokra, 6s az idegekre.
l - 2

b) A szivizomra, 6s az iztiletekre.

c) A felhrim b5me.

3.

a)

\9
c)

Melyik jelz6ssel ellftott villamos berendez6st nem szabad ftildelni? (2 pont)

n
I
t:l

l - I-

n
/A

4. Elektromos balesetekn6l melyik dramfajta hat leger6teljesebben azizmokra? (2 pont)

a) Az egyenfram.

I b)l A v6lt66,ram.\s#
c) Az egyeniram 6s a vrilt66ram egyform6n hat.

5. Aramiit6ses balesetn6l mi a legels6 teend6? (3 pont)

@@, Ha a sdriilt meg az iram hatSsa alatt van, azonnal ki kell szabaditani.

b) Ertesiteni kell a rend6rs6get.

c) A helyszint biztositani,6s a ment6ket hfvni.
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Rfdi6am at6r vizsga teszt k6rd6sek

Jogszabflyi ismeretek "Alapo' foko zat

El6rhet6 maximflis pontszilm:12, a sikers vizsgihoz sziiks6ges 9 pont.

1. Ki jogosult ellendrizni a ridi6amat6riik tev6kenys6g6t 6s a ridi6amat6r illomisokat?
(2 pont)

a) Az Ad6- 6s Pdnztigyi Ellen6rz6si Hivatal, a V6m- 6s P6nztigySrs6g Orszigos
Parancsnoks6ga.,/'-:.

(t) A Nemzeti Hirkdzldsi Hat6s6g, 6s Teriileti Szervei

c) Az Allami N6peg6szs6gtigyi 6s Tisztiorvosi Szolg6lat, azlfltsigi 6s Sport Minisztdrium.

2, Mennyi lehet az 6wilnyess6gi ideje a kiiziiss6gi amat6r enged6tynek? (3 pont)

a) I 6v, de nem lehet rovidebb, mint a felel6s vezeto enged6ly6nek 6rv6nyess6ge.

b) 2 6v,de nem lehet hosszabb, mint a kdzdss6 gvezetoje amat6r engeddly6nek 6rv6nyess6ge.

t)} 5 6v, de nem lehet hosszabb, mint az ir6nyito kezelo egy6ni amatSr enged6ly6nek
\:-:/ 6rv6nyess6ge.

3. Milyen korlitozrisok 6rv6nyesek a rridi6amat6r kiizlem6nyek tartalmrira vonatkozilan?
(2 pont)

a) Nincs korliitozva.

[b] A forgalm azfus sorhn a r6di6amatSrok a rrldi6amatSr tev6kepys6giikkel kapcsolatos t6mrikat
\\, kfsdrleteket 6s a tov6bbkdpzdsiiket szolgrll6 t6rgykdroket beFz6lhetik meg.

c) Kereskedelmi hirdet6s nem lehet.

4. Ki forgalmazhat iinrill6an? (2 pont)

iStl On6lloan az a szemdly forgalmazhat, aki rendelkezik amatSr enged6llyel.

b) On6lloan az a szemdly forgalmazhat,aki rendelkezik hatos6gi morze vizsgdval.

c) On6ll6an az a szem6ly forgalmazhat, aki bizonyitani tudja, hogy betoltdtte 18. 6let6v6t 6s
on6l16 cselekvdsre k6pes.

5. Mi a ridi6amat6r enged6ly? (3 pont)

$ A r6di6amator enged6ly a hat6srig iiltal kiadott hatirozat, amelynek melldklete a
r6d i6ama tor igazolv6ny.

b) A r6di6amat6r engeddly a hat6s6g 6ltal kiadott hat6rozat arr6l, hogy annak birtok6ban
milyen magas antenn6t lehet 6piteni.

c) A rrldioamat6r engeddly olyan igazolv6ny, amelyet hat6s6gi ellenSrz6skor fel kell mutatni' 
bizonyifua, hogy a tulajdonosa r6di6amat6r.
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