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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: 100 pont
100% = 100 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1. feladat
Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 30 pont

A RID
6 pont
a. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás.
b. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat.
c. Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény.
A RID
a. a COTIF B függeléke.
b. a COTIF C függeléke.
c. a COTIF A függeléke.

6 pont

A fuvarozás alatt
6 pont
a. a tartány külsején maradhat kis mértékű veszélyes maradék a betöltött anyagból.
b. a tartány külsején nem lehet a betöltött anyagból semmilyen veszélyes maradék.
c. a tartány külsején régi, megszáradt maradék lehet a betöltött anyagból.
A csomagolási csoporthoz csomagolás céljából egyes anyagok veszélyességük mértéke
szerint rendelhetők hozzá, amelyek az alábbiak lehetnek:
6pont
a. I, II, III, IV, V.
b. 1, 2, 3.
c. I, II, III.
A narancssárga RID tábla mérete:
a. 30 x 40 cm.
b. 20 x 30 cm.
c. 15 x 15 cm.

6pont

2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!

Összesen: 40 pont

A 6.1 számú veszélyességi bárca a RID ________________________osztályba tartozó
árukat jelöli.
10 pont
A veszélyességi nagybárcákat a vasúti kocsik, tartálykocsik ____________________
oldalán kell elhelyezni.
10 pont
A veszélyt jelölő számban valamely számjegy ________________________ az illető
veszély fokozott mértékére utal.
10 pont
A narancssárga táblán a ________________ és _____________________ van
feltüntetve.
10 pont

T 2/3

T 0642-06/3/1

3. feladat
Karikázza be a helyes választ!

Összesen: 30 pont

Melyik veszélyességi osztály áruit kell az alábbi bárcával jelölni?

6 pont

a) Mérgező anyagok
b) Maró anyagok
c) Különféle veszélyes anyagok és tárgyak
Feladásra kerül egy tartálykocsi cseppfolyósított gázkeverék küldemény. A fuvarlevél áru
megnevezése rovatában a RID előírásai szerint az alábbi bejegyzés a helyes:
6 pont
a) 1 tartálykocsi 23 UN 1965 szén-hidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított, m.n.n.
2.1
b) 1 tartálykocsi 23 UN 1965 szén-hidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított, m.n.n.
(C keverék), 2.1
c) 1 tartálykocsi NHM 271112 propán
A fuvarlevélnek nem ömlesztett áruk esetén (nincs narancssárga RID tábla a kocsin)
minden esetben tartalmaznia kell az alábbi RID-es adatokat a következő sorrendben:
6 pont
a) UN szám, helyes szállítási megnevezés, bárcaminta-szám, csomagolási csoport.
b) veszélyt jelölő szám, UN szám UN betűkkel együtt, helyes szállítási
megnevezés, szükség esetén műszaki megnevezés zárójelben, bárcaminta-szám,
csomagolási csoport.
c) UN szám UN betűkkel, helyes szállítási megnevezés, szükség esetén műszaki
megnevezés zárójelben, bárcaminta-szám, csomagolási csoport.
Hol kell elhelyezni a veszélyességi nagybárcákat?
a) A küldeménydarabokon.
b) Vasúti kocsikon, tartálykocsikon, tankkonténereken.
c) Hordókon, kannákon, palackokon.

6 pont

A RID 3.2 fejezet „B” táblázata
a) a veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása.
b) a veszélyes áruk betűrendes felsorolása.
c) a veszélyes áruk NHM szerinti felsorolása.

6 pont
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