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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 02
52 841 04 0100 52 03

Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti raktárnok

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 25%.
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1. feladat
1.1. Karikázza be a helyes választ!

Összesen: 50 pont
25 pont

A visszaigazolást − a megrendelésben közölt ajánlatételi határidő hiányában − 5 pont
a) a vasúti társaság legkésőbb az üzletszabályzatban meghatározott 6. napon
juttatja el.
b) a vasúti társaság legkésőbb az üzletszabályzatban meghatározott napon juttatja
el.
c) a vasúti társaság legkésőbb az üzletszabályzatban meghatározott 10. napon
juttatja el.
Ha a feladó a vasúti kocsit a kocsi kiállítása után mondja le,
5 pont
a) a vasúti társaság a feladó terhére a kocsi lemondásáig teljesített szolgáltatások és
egyéb teljesítések díját is felszámítja.
b) a vasúti társaság a feladó terhére a kocsi lemondásáig teljesített szolgáltatások
díját felszámítja.
c) a vasúti társaság a kocsi lemondásáig teljesített szolgáltatások és egyéb
teljesítések díját is felszámítja.
A vasúti társaság a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő,
5 pont
a) ép és tiszta vasúti kocsit köteles a szerződésben meghatározott helyen és időben
kiállítani.
b) a fuvarfeladat végrehajtására alkalmas, ép és tiszta vasúti kocsit köteles a
szerződésben meghatározott helyen és időben kiállítani.
c) a fuvarfeladat végrehajtására alkalmas kocsit köteles a szerződésben
meghatározott helyen és időben kiállítani.
A rakodási állapotváltozásokat, a kocsik szállítási megbízáshoz kötését és leválasztását
5 pont
a) alapvetően a D607 Kocsikezelés párbeszéddel kell végezni.
b) alapvetően a D617 Különleges kezelés párbeszéddel kell végezni.
c) alapvetően a D630 ”Belföldi fuvarlevél Alapadatok” párbeszéddel kell végezni.
A kocsimegrendeléses szállítási megbízások
a) 2. típusú szállítási megbízások.
b) 3. típusú szállítási megbízások.
c) 1. típusú szállítási megbízások.
1.2. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!
A küldemények berakása
a. a vasúti társaság feladata.
b. a feladó feladata.
c. a címzett feladata.

5 pont

25 pont
5 pont
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A rakodási idő szünetel
5 pont
a. szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 00:00 órától a munkaszüneti
napot követő munkanap 06:00 órájáig.
b. szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 06:00 órától a munkaszüneti
napot követő munkanap 06:00 órájáig.
c. szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 00:00 órától a munkaszüneti
napot követő munkanap 00:00 órájáig.
Ha a vasúti társaság a vasúti kocsit a közölt rakodási idő kezdete után állítja ki, és azt a
feladó elfogadja,
5 pont
a. a rakodási idő akkor is a közölt időben kezdődik.
b. a rakodási idő csak a tényleges kiállítástól kezdődik.
c. kétszeres rakodási időt biztosítunk a rakodáshoz.
A kocsisorozat rögzítése után a rendszer az ELO. sor. (elosztási sorozat) mezőben
5 pont
a. automatikusan megjeleníti azt a kocsiszámot, amelyhez a kocsisorozat tartozik.
b. automatikusan megjeleníti azt az elosztási sorozatot, amelyhez a kocsisorozat
tartozik.
c. automatikusan megjeleníti azt a szállítási megbízási számot, amelyhez a
kocsisorozat tartozik.
A nem a feladási állomáson benyújtott megrendeléseket
5 pont
a. a legközelebbi szolgálati hely köteles rögzíteni a szállítási irányítási
rendszerben.
b. a megrendelést átvevő szolgálati hely köteles rögzíteni a szállítási irányítási
rendszerben.
c. A „K” betűs állomás köteles rögzíteni a szállítási irányítási rendszerben.
2. feladat
Összesen: 50 pont
2.1. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
aláhúzásával jelölje!
25 pont
A helyi fuvarozásnál a küldeményeket fuvarlevéllel, az általános szabályok szerint kell
feladni.
Igaz
Hamis
5 pont
Veszélyes áru csak olyan feladási helyen vehető fel fuvarozásra, illetve szolgáltatható
ki, ahol az áru biztonságos kezelésének feltételei megvannak.
Igaz
Hamis
5 pont
A fuvarozási szerződésről küldeményenként fuvarlevelet kell kiállítani. A fuvarlevelet
a címzett állítja ki.
Igaz
Hamis
5 pont
A megrendelések alapján létrehozott szállítási megbízásokat a rendszer csak
visszaigazolás nélküli vagy elutasított technológiai állapotban engedi létrehozni.
Igaz
Hamis
5 pont
Ha a vasúti társaság a visszaigazolt kocsikat csak részben tudja kiállítani, vagy ha a
feladó a visszaigazolt kocsiknak csak egy részét mondja le, a megrendelést a szállításirányítási rendszerben részleges lemondási funkcióval kell kezelni.
Igaz
Hamis
5 pont
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2.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

25 pont

A vasúti társaság a küldeményeket az állomáslistában felsorolt jelölés ____________
és ______, illetve _____ betűvel jelölt állomásokon veszi fel fuvarozásra. 4 pont
A vasúti társaság által alkalmazott zár típusát az áru _______________ határozza meg.
3 pont
Ha a rakodási idő a szünetelési időszak kezdetéig nem jár le, a rakodási idő
számításának folyamatossága _____________________, és a szünetelési idő
végeztével tovább folytatódik.

3 pont

A vasúti társaság rendkívüli küldeményt csak előzetes _______________ alapján vesz
fel fuvarozásra.

4 pont

Ha az áru fuvarozását jogszabály különleges feltétel teljesítéséhez köti, annak
teljesítése hiányában az áru ________ vehető fel.

3 pont

Ha a rakodást a feladó végzi, a rakomány biztonságos __________________ és az
ahhoz szükséges ______________ neki kell gondoskodnia.

4 pont

A vasúti társaság a feladási állomás név- és keletbélyegzőjével ellátott másodpéldányt
bizonyítható módon adja át a _____________, illetve postán megküldi.
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