T 0644-06/4/1

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: 50 pont
100% = 50 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 10%.
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1. feladat

Összesen: 10 pont

1.1 Aláhúzással jelölje meg a helyesnek tartott megoldást!
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megállópályaelágazásokra vonatkozó adatokat
a.
b.
c.

és

6 pont
rakodóhelyekre,

valamint
2 pont

a

a Menetrendi Utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza.
a Műszaki Táblázatok II. rész tartalmazza.
a Közlekedési Határozmányok 5. sz. táblázat tartalmazza.

A csatlakozó és elágazó állomások felsorolása, ahol Üzemi Tervet kell készíteni,
2 pont
a. a Közlekedési Határozmányok 5 c. f. sz. táblázatában található.
b. a Menetrendi Utasítás 5. sz. mellékletében található.
c. a Műszaki Táblázatok I. részében található.
Az állomásbejárásokra, ellenőrzésekre és éjszakai ellenőrzésekre vonatkozó külön
rendelkezések
2 pont
a.
b.
c.

az Állomási Végrehajtási Utasítás „C” mellékletében vannak.
a Vonali Végrehajtási Utasítás „A” mellékletében vannak.
a Közlekedési Határozmányok 11. sz. táblázatában vannk.

1.2. Egészítse ki a következő mondatot!

4 pont

A Közlekedési Határozmányok tartalmazza a sűrű forgalmú vonalak azon
állomásainak kimutatását, ahol az elöl haladó …………………………………..
megtekintése

pótolhatja

a

vonat

vágányútjának

……………………………………………………….. bejárást.
2. feladat
Összesen: 20 pont
Milyen előírásokat kell tartalmaznia a KH. 9. sz. táblázatának „A világítási naptár”
tárgyában?
3. feladat
Összesen: 20 pont
Részletezze a RIC előírások szerint a Vonatok továbbítása fejezetből a „Kocsik
közlekedésére” vonatkozó előírásokat!

T 2/2

