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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 841 04 0010 52 01
52 841 04 0010 52 02
52 841 04 0010 52 03
52 841 04 0100 52 01
52 841 04 0100 52 02
52 841 04 0100 52 03
52 841 04 0100 31 01

Forgalmi szolgálattevő
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevő

Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó
Vasútüzemvitel-ellátó

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen: 15 pont
100% = 15 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1. feladat
Melyek a vasúti közlekedés jellemző környezetszennyező hatásai?

Összesen: 4 pont

2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!

Összesen: 6 pont

A …………………………. … olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok
során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (nap-, szél-, vízenergia,
biomassza stb.).
A hang erősségét növelve érhetjük el a ...................................….., amelynek értéke kb.
120 dB.
A ……………………… eljárásai közé tartoznak az ülepítés, derítés, szűrés, égetés,
bepárlás, adszorbció, flotálás.
3. feladat
Összesen: 5 pont
A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
A jól beállított dízelmotorok szén-monoxid emissziója a motorok gyakran használt
üzemállapotában rendkívül kicsi.

Igaz

Hamis

A kerék futófelületének hibája nagymértékben (kb. 5 dB-lel) növeli a gördülési zaj
nagyságát.

Igaz

Hamis

Az anyagmérleg a kommunális hulladékok nyomon követésének környezetvédelmi
szemléletű módszere.

Igaz

Hamis

A víz mechanikai tisztításának egyik módszere a fajsúlykülönbséget használja ki.
Igaz

Hamis

A műanyagok hosszú lebomlási ideje miatt használatuk és kezelésük különös
figyelmet igényel, ennek egyik módszere a szelektív hulladékgyűjtés.
Igaz
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Hamis

