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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

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 meg a helyesnek tartott megoldást!

Összesen: 20 pont
10 pont

Mit nevezünk a SZIR funkcionalitásának?
4 pont
a. Azokat a vasúti feladatokat és tevékenységeket, amelyeket a vonatközlekedés
során el kell végezni.
b. Azokat a vasúti feladatokat és tevékenységeket, amelyeket a SZIR-rel végre
lehet hajtani.
c. Azokat a vasúti feladatokat és tevékenységeket, amelyeket a SZIR-ben a vonatösszeállítás és vonatközlekedés során el kell végezni.
Határozza meg a SZIR kommunikációs körzeti állomás fogalmát!
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, amelynek a SZIR
adatok rögzítéséhez sohasem kell adatokat jelenti a SZIR terminállal rendelkező
munkahelynek.
Milyen típusú SZIR adatbeviteli mezők vannak?
a. Dátum, idő, tagolt, karakter, dekódoló.
b. Tagolt, kódoló, dekódoló, karakter.
c. Szám, szöveg, tagolt, dekódoló.

3 pont

1.2. Kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!

4 pont

a.

Vonatazonosító

Az ablakokon megjelenő grafikus jelek

b.

Vezérlőelemek

Vonó, toló, előfogat, passzív

c.

Mozdony be/kisorozás párbeszédben
mozdony-felhasználási módok

A vonat száma és az eredeti indulási
állomásról a tervezett indulási dátum

1.3. Egészítse ki a következő mondatot!

2 pont

SZIR szolgálati helyek azok a vasúti szolgálati helyek, amelyek a MÁV hálózatának
leírásához, …………………………………………………………………, önálló ötjegyű
statisztikai számmal rendelkeznek.
1.4. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
4 pont
A SZIR-ben a kocsiknak: futójavításban (műhelyben), javításos, vizsgálandó és
üzemképes sérülési állapotai lehetnek.
Igaz
Hamis
2 pont
A D209 Kocsimozgatás mosáshoz, javításhoz párbeszédben a Mozgathatósági
állapotnál a forgalmi jogosultsággal rendelkező dolgozó beállíthat: „Kimozgatható,
Mozgatás” állapotot.
Igaz
Hamis
2 pont
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2. feladat
Összesen: 10 pont
Melyek a váltó használhatóságának forgalmi feltételei, és hogyan kell a váltók
használhatóságát ellenőrizni szolgálat átvételekor és ellenőrzések alkalmával?

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. Szükségkapcsolást a forgalmi vonalirányító köteles engedélyezni.

……

3.2. A vonatok rendes terhelését a legnagyobb sebességre kell megállapítani.

……

3.3. A vonatközlekedés lebonyolítása során a vonat forgalmi szempontból
megállapított hosszát kell figyelembe venni.
……

4. feladat
Esettanulmány – utasítási szabályok összehasonlítása

Összesen: 20 pont

Melyek „A rendes vonatok kijelölése és forgalomba helyezése”, valamint a „Rendkívüli
vonatok forgalomba helyezése” és a „Vonatforgalmi értesítések” tárgyú előírások
szabályai?

5. feladat
Összesen: 15 pont
Fejtse ki az F.2. sz. Forgalmi Utasítás alábbi témaköreit: A vonat számának és
előrelátható indulási idejének közlése, A közlemény adásának és nyugtázásának módja!
Gondolatait fogalmazza meg az Utasítás rendelkezéseinek megfelelően!

6. feladat
Összesen: 20 pont
Fejtse ki az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Segélymozdonyok, segélyvonatok témakörét!
Gondolatait fogalmazza meg az Utasítás rendelkezéseinek megfelelően!
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