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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 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: 20 pont
100% = 20 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1. feladat
Sorolja fel a vasúti közlekedés fontosabb zajforrásait!

Összesen: 4 pont

2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!

Összesen: 6 pont

A lassú lebomlású anyagok (pl. egyes …………………) évekig (akár 20–30 évig)
terhelik a környezetet, nem válnak a termőközeg részévé, állandó szennyező
anyagként vannak jelen.
A környezettudatos vásárló …………… ruhaneműt, háztartási eszközöket, bútorokat
vásárol, hogy azok sok éven keresztül szolgálják őt, ne váljanak rövid idő alatt
hulladékká.
A ………………… forrás elnevezés arra utal, hogy a szennyező anyagok a terjedésihígulási számítások szempontjából egy pontban lépnek ki a szabad környezetbe.
3. feladat
Összesen: 10 pont
A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
A budapesti főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén elrendelheti a
gépjárművek

Budapest

főváros

közigazgatási

korlátozását.

Igaz

területén

történő

használatának

Hamis

2 pont

A lakossági hulladékokat hulladékudvarban is el lehet helyezni, külön választva a
különböző anyagfajtákat.

Igaz

Hamis

2 pont

Amennyiben a hulladék összetétele ismeretlen, veszélyes hulladékként kell kezelni.
Igaz

Hamis

2 pont

A homokkal kevert konyhasó nem jelent környezetkárosító hatást az élő környezetre.
Igaz

Hamis

2 pont

A korom tartalmazza a füstgáz károsanyag-tartalmának mintegy 30–50%-át.
Igaz
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Hamis

2 pont

