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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 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 helyes befejező részét!

Összesen: 35 pont

A vasúti kocsiba berakható áru tömegét
7 pont
a) belföldi forgalomban – ha a vasúti társaság a vasúti pálya korlátozott
tengelyterhelése miatt berakható tömeget nem közöl – a vasúti kocsin a C2 – jel alatt
feltüntetett terhelési határa.
b) belföldi forgalomban – ha a vasúti társaság a vasúti pálya korlátozott
tengelyterhelése miatt berakható tömeget nem közöl – a vasúti kocsin a D2 – jel alatt
feltüntetett terhelési határa.
c) belföldi forgalomban – ha a vasúti társaság a vasúti pálya korlátozott
tengelyterhelése miatt berakható tömeget nem közöl – a vasúti kocsin a B2 – jel alatt
feltüntetett terhelési határa.
A vasúti társaság által alkalmazott zár típusát
a) az áru mennyisége határozza meg.
b) az áru neme határozza meg.
c) Az áru állapota határozza meg.

7 pont

A rendeltetési állomáson a veszélyes áru biztonságos kiszolgáltatásának feltételeiről
7 pont
a) a feladónak a fuvarlevélben nyilatkoznia kell.
b) a feladónak a feladási állomáson írásban erre alkalmas nyomtatványon nyilatkoznia
kell.
c) a feladónak a rendeltetési állomáson írásban nyilatkoznia kell
Ha hatósági rendelkezés vagy az áru természete megköveteli,
7 pont
a) a feladónak az árut nem kell becsomagolnia, mert a kocsi oldalfala megvédi az árut a
sérülésről.
b) a feladónak az árut nem kell becsomagolnia.
c) a feladónak az árut be kell csomagolnia, úgy, hogy az védje az esetleges sérüléstől.
Javításos kocsit megrakni
7 pont
a) nem szabad.
b) csak akkor szabad, ha a kocsin lévő sérülési vagy javítási bárcák adatai szerint a
kocsi hibája az üzem és a küldemény biztonságát nem veszélyezteti, és az illetékes
vasúti munkavállaló arra engedélyt adott.
c) egyes esetekben szabad.
2. feladat
Egészítse ki a következő mondatokat!
Tisztítatlan

……………………

Összesen: 30 pont
és

……………………

alkalmazott RID bárcákat nem szabad eltávolítani.

fuvarozási

egységeken
10 pont

Feladás alkalmával a fuvarozásra történő …………………… után – az utasítás
előírásainak megfelelően – a kocsik nyílásait el kell látni ……………………
10 pont
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Ha

a

……………………

a

küldeményt

a

vasúti

társaság

által

elfogadott

…………………… látja el, és a vasúti társaság az áru védelme érdekében biztonsági
zárat alkalmaz, a zárás díját …………………… számítja fel.
3. feladat
Húzza alá a helyes választ!

10 pont
Összesen: 35 pont

A kocsizár-pótlásokat
7 pont
a) a fuvarozási naplóba be kell jegyezni.
b) a fuvarlevélre, a fuvarozási naplóba és az alkalmazott szállításirányítási rendszerbe
be kell jegyezni.
c) az alkalmazott szállításirányítási rendszerbe elő kell jegyezni.
Ha az áru fuvarozása külső mérete, tömege vagy a vasúti berendezések, illetve a kocsik
jellemzői miatt a fuvarozásban részt vevő vasutak akár csak egyikén is nehézséget okoz,
akkor az árut
7 pont
a) rendes küldeménynek nevezzük.
b) rendkívüli küldeménynek nevezzük.
c) magánkocsinak nevezzük.
A rakott kocsin az iránypont bárcán kívül
7 pont
a) az áru tulajdonságaira tekintettel a vasúti munkavállalónak még egyéb tolatási
korlátozásokat jelentő figyelmeztető bárcát is el kell helyeznie.
b) az áru tulajdonságaira tekintettel nem szükséges egyéb tolatási korlátozásokat jelentő
figyelmeztető bárcát elhelyezni.
c) az áru tulajdonságaira tekintettel, ha a feladó úgy ítéli meg, egyéb tolatási
korlátozásokat jelentő figyelmeztető bárcát is elhelyezhet.
Színezett oldattal kell megjelölni berakás után a rakomány egész felületét, 7 pont
a) ha a feladó nyitott kocsiba szén-, brikett-, koksz- vagy tűzifa árut rak be.
b) ha a feladó a kocsiba szén-, brikett-, koksz- vagy tűzifa árut rak be.
c) ha a feladó a kocsiba kukoricát vagy búzát rak be.
A feladó robbanóanyagok és lőszerek áru fuvarozásához
a) amennyiben kéri, a vasúti társaság biztosítja az áru kíséretét.
b) nem köteles árukísérőt biztosítani.
c) köteles árukísérőt biztosítani.
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