T 0643-06/1/2

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 0100 52 03
52 841 04 0100 31 01

Forgalmi szolgálattevő
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevő

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 15%.
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1. feladat
Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 35 pont

A feladónak kell kitöltenie
a) a belföldi fuvarlevél vastagon bekeretezett rovatait.
b) a belföldi fuvarlevél vastagon bekeretezett rovatain kívüli rovatokat.
c) a belföldi fuvarlevél valamennyi rovatát.

7 pont

A fuvarlevél mellékleteiként a küldemény tartalmának részletezésére szolgáló
betétlapokon felül
7 pont
a) csak a küldemény továbbításához szükséges iratok fogadhatók el.
b) annyi melléklet fogadható el, amennyi a fuvarlevélhez hozzácsatolható.
c) semmilyen más melléklet nem fogadható el.
A nemzetközi forgalomban fuvarozott küldeményhez
7 pont
a) a feladónak belföldi vagy SZMGSZ forgalmú fuvarlevelet kell átadnia.
b) a feladónak CIM vagy SZMGSZ forgalmú fuvarlevelet kell átadnia.
c) a feladó az általa gyártott fuvarlevelet használhatja a fuvarozáshoz.
A vasúti kocsik lezárásához a vasúti társaság
a) jelképes és biztonsági zárakat alkalmaz.
b) jelképes és speciális zárakat alkalmaz.
c) jelképes, biztonsági és speciális zárakat alkalmaz.

7 pont

A feladó robbanóanyagok és lőszerek árufuvarozásához
a) köteles árukísérőt biztosítani.
b) nem köteles árukísérőt biztosítani.
c) amennyiben kéri, a vasúti társaság biztosítja az áru kíséretét.

7 pont

2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!

Összesen: 30 pont

A belföldi forgalmú fuvarlevelet a feladónak ………………………… nyelven és
valamennyi példányon ………………………… kell kitöltenie.

10 pont

Kocsirakományként feladott kocsik mindkét oldalát a kocsi bárcatartóiban, oldalfal
nélküli kocsiknál pedig a hossztartó bal végén ……………………………………………
kell ellátni.
Belföldi

5 pont
forgalomban

az

egy

fuvarleveles

………………………… kell csatolni.

továbbításnál

a

fuvarlevélhez
10 pont

Visszkereseti eljárás szempontjából hiány az, ha megállapítják, hogy a vasúti fuvarozásra
átvett küldemény a továbbítás, rovancsolás vagy kiszolgáltatás során nem található, de a
………………………… rendelkezésre áll.
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3. feladat
Húzza alá a helyes választ!

Összesen: 35 pont

A fuvarlevélnek minden esetben tartalmaznia kell
7 pont
a) a vasúti kocsi pályaszámát, a felhasznált intermodális fuvarozási egységek számát, a
rakszerek számát.
b) a vasúti kocsi pályaszámát, az áru 6-jegyű NHM számát, a kísérő nevét.
c) a vasúti kocsi pályaszámát, az áru 6-jegyű NHM számát, a feladási és rendeltetési
állomás állomáslista szerinti teljes nevét.
Veszélyes áruk fuvarozása esetén a RID narancssárga táblát
a) a feladó kötelessége elhelyezni a kocsin.
b) a vasúti társaság kötelessége elhelyezni a kocsin.
c) megállapodásban rögzítik, hogy kinek a feladata elhelyezni.

7 pont

A fuvarlevél „Rendeltetési állomás”rovatába
7 pont
a) a rendeltetési állomás állomáslista szerinti nevét rövidítés nélkül kell beírni.
b) a rendeltetési állomás állomáslista szerinti nevét kell beírni, ha hosszú az állomás
neve, lehet rövidíteni is.
c) a kilométermutató szerinti nevét rövidítés nélkül kell beírni.
Ha a fuvarozás során a feladó, címzett személyesen érdeklődik a küldeménye után,
7 pont
a) a vasúti társaságnak nem kell kérni semmilyen igazolást, mert a fuvarlevél elegendő
az elbíráláshoz.
b) jogosultságát (személyazonosságát) megfelelő okirattal igazolnia kell.
c) csak a feladótól kell kérni az igazolást.
Nemzetközi áruforgalomnak
7 pont
a) a kiviteli forgalomban feladott és a MÁV Zrt. vonalain átmenetben továbbított
küldemények forgalmát nevezzük.
b) a behozatali forgalomban érkezett és a MÁV Zrt. vonalain átmenetben továbbított
küldemények forgalmát nevezzük.
c) a kiviteli forgalomban feladott és behozatali forgalomban érkezett, valamint a MÁV
Zrt. vonalain átmenetben továbbított küldemények forgalmát nevezzük.
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