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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

Forgalmi szolgálattevő

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 55%.
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1. feladat
1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 20 pont
10 pont

A kommunikációs körzeti állomás
3 pont
a. az a SZIR munkaállomással nem rendelkező szolgálati hely, amely a SZIR
adatokat telefonon keresztül jelenti a SZIR terminállal rendelkező
munkahelynek.
b. az a SZIR munkaállomással rendelkező szolgálati hely, amely rögzíti a SZIR
adatokat a SZIR terminállal nem rendelkező munkahely nevében.
c. az a SZIR munkaállomással nem rendelkező szolgálati hely, amely rögzíti a
SZIR adatokat a SZIR terminállal nem rendelkező munkahely nevében.
Az Ablak fejlécében
3 pont
a. ablakazonosító, ablak neve, párbeszéd neve adatok jelennek meg.
b. ablakazonosító, ablak neve, párbeszéd száma és neve adatok jelennek meg.
c. párbeszéd száma és neve, ablak neve adatok jelennek meg.
A bejelentkezést követően minden SZIR ablak információs területe tartalmazza 4 pont
a. a SZIR gép domainszámát, a felhasználó azonosítóját és nevét, a rendszerdátumot és rendszeridőt.
b. a SZIR gép domainszámát, a felhasználó azonosítóját, a felhasználó nevét és a
rendszeridőt.
c. a SZIR gép domainszámát, a felhasználó azonosítóját, a rendszerdátumot és
rendszeridőt.
1.2. Kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!

4 pont

a.

Kötelezően kitöltendő
adatbeviteli mező.

A mező háttérszíne fehér és üres.

b.

Nem kötelezően kitöltendő
adatbeviteli mező.

A mező háttérszíne szürke és üres.

c.

Hibás adatot tartalmazó mező.

A mező háttérszíne szürke, és adatot
tartalmaz.

1.3. Egészítse ki a következő mondatot

2 pont

A vonatazonosító a ……………………………………………………………… a
tervezett indulási dátum.
1.4. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
4 pont
A kötelező jelentő állomások az indítóállomás, célállomás, területi/igazgatósági
határállomás, menetirányítói szakaszhatár, fordulóállomás.
Igaz

Hamis

1 pont

A létrehozott operatív tehervonat a tervezett indulási időpont előtt törölhető, majd újra
létrehozható, a tervezett indulási idő után csak módosítható.
Igaz

Hamis

1 pont

Az R212 számú jelentés automatikusan nem készül el a D 215 párbeszéd OKF3
lezárása után.
Igaz
Hamis
1 pont
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A D060 párbeszédben egy kijelölt vonatot egy lemondási időtartamon belül le lehet
mondani a vonat-útvonal elejére és a vonat-útvonal végére vonatkozóan is, vagy a
teljes útvonalra.
Igaz
Hamis
1 pont
2. feladat
Összesen: 10 pont
Hogyan történik a váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból?
3. feladat
Összesen: 15 pont
Igaz-hamis állítások
Döntse el az állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! A döntésének megfelelő
betűjelet írja a kipontozott részre! Állításait minden esetben indokolja meg!
Helyes döntés 1 pont, helyes indoklás 4 pont.
3.1. A nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzése esetén a két szomszédos
állomás forgalmi szolgálattevője a forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni.
……
3.2. Az állomás tolatási határjelzőjén túl csak a szomszéd állomás forgalmi
szolgálattevője külön engedélyével szabad tolatni.
……
3.3. Szalasztással végzett tolatás közben legfeljebb nyolc, kézifékkel nem
rendelkező kocsit szabad egy csoportban szalasztani.
……
4. feladat
Esettanulmány – utasítási szabályok összehasonlítása
Melyek a „visszajelentés” adására vonatkozó szabályok?

Összesen: 25 pont

Alapszabály

3 pont

Visszajelentés adására és nyugtázására jogosult dolgozók

4 pont

A visszajelentés ideje

6 pont

Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)

2 pont

A visszajelentés módja

10 pont
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5. feladat
Összesen: 10 pont
Fejtse ki az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alábbi témakörét! Gondolatait fogalmazza meg az
Utasítás rendelkezéseinek megfelelően!
Követő vonat indítása időközben
6. feladat
Összesen: 20 pont
Fejtse ki az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás alábbi témakörét! Gondolatait fogalmazza meg az
Utasítás rendelkezéseinek megfelelően!
A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon és a nyílt vonalon
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