
Rfdi6amat6r vizsga teszt k6rd6sek

Forgalmi ismeretek*HAREC" fokozat
El6rhet6 maximilis pontszim20ra sikeres vizsgfhoz sziiks6ges 15 pont.

l. Oroszorszfugnakmi a hivrijele? (l pont)

a) YO
/ r . l
\D) / UA/
c) oz

2. Melyik orszdg hiv6jele 658A" ? (1 pont)

a) Esztorszilg

b) Irorsz6g

(Qfl Spanyolorszdg

3. Melyik orszfg hivt6jele 659A" ? (l pont)

a) Andorra

t by Horvitorszitg

c) Ausztria

4. Melyik orszhg hiv6jele 56OK" ? (1 pont)

\ a)i,, Csehorsz6g
\-,/
b) Szlovrikia

c) Szlov6nia

5. Melyik orszig hfvtfjele 66YO" ? ( I pont)

a) Hollandia

b) Svddorszrig

r 'c)/  Rom6nia
\-//

6. Hollandiinak mi a hiv6jele? (l pont)

a) ON

b) oz

tQ) PA

7. Melyik orszig hiv6jele 55 ? (1 pont)

b, Szlovdnia

b) Szlovrikia

c) Maced6nia



8. Mit jelent ez a Q-k6d: * 
QRM * ? (Z pont)

t(! 
Mris 6llom6sok zavarnak

b) L6gkdri zavarok

c) Jelei elhalkulnak (fading)

9. Mit jelentezaQ-k6d: " 
QRU 

" ? (2pon0

a) Ujra hivom.

b) Hivjon irjra.

1c), Nincs kdzlem6nyem.

10. Mit jelenteza Q-k6d: * QSB " ? (2 pont)

a) M6s rillomAs zavarja?

e/ Jelei elhalkulnak (fading)

c) Sziintesse be az ad6st

11. Az I'A'r betiit hogyan betiizziik a HAREC el6irfs szerint? (l pont)

a) Anna

Q) Alfa

c) Alabama

12. A ?'C" betiit hogyan betftzziika HAREC el6frris szerint? (1 pont)

a) Cuba

b) Chile

, c)) Chartie

13. AzESZTERGOM illomishelynek melyik a helyes betiiz6se a HAREC szerint? (2 pont)

a) Enter Sugar zero Tea Express Rog er Grizzly origo Monday
b) Echo Siena Tokio Elisabeth Robert Golf Zebra Olga Michael'\
()J Echo Sierra ZuIu Tango Echo Romeo Golf Oscar Mike

14. Mit jelent az RS v6teljellemz6si rendszerben az " Ril '? (z pont)

a) Nehdzsdg n6lktil olvashat6

b) Ismdtldssel veheto

1c) ) Nyomokban drthetd

15. Egy iisszekiittet6s sorin megadom ^ nevemet 6s ^ telephelyemet. Ezek az adatok
elegend6ek-e az azonositfshoz? (l pont)

a) Igen, mert a hiv6jelkonyvben az <isszes tdbbi adat megtal6lhat6.

Nem, mert nem adtam meg a QTH lok6tort, amely a pontos loldrajzi helyet meghat6rozza.

Nem.

b)

(,
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) t )


