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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 vasúti társaság a kocsit az áru berakásához a feladónak
5 pont
a) a fuvarozási naplóban adja át, ahol az átvételt a feladó írásban elismeri.
b) a kocsiátadó könyvben adja át, ahol az átvételt a feladó írásban elismeri.
c) a mérlegkönyvben adja át, ahol az átvételt a feladó írásban elismeri.
A feladónak a fuvarlevelet a fuvarozáshoz
a) a rakodás befejezésekor kell átadnia a vasúti társaság részére.
b) rakodás közben kell átadnia a vasúti társaság részére.
c) a rakodás megkezdése előtt kell átadnia a vasúti társaság részére.

5 pont

A vasúti társaság az elektronikus fuvarlevéllel feladott küldeményekkel
5 pont
a) minden mellékletet továbbít, amit a feladó szeretne a címzett részére elküldeni.
b) csak azokat az iratokat, igazolásokat továbbítja, amelyeknek csatolását
jogszabály írja elő.
c) csak azokat az iratokat, igazolásokat továbbítja, amelyeknek a továbbítása
biztonságos.
Vasútüzemi célból továbbított üres kocsikhoz
a) 1. típusú kocsiigényes szállítási megbízást kell létrehozni.
b) 2. típusú kocsiigény nélküli szállítási megbízást kell létrehozni.
c) 3. típusú belső szállítási megbízást kell létrehozni.

5 pont

Az intézési feladatok:
5 pont
a) a megfeleltetés után az állomások részére kiadott végrehajtandó rendelkezések
összessége.
b) a megfeleltetés előtt az állomások részére kiadott végrehajtandó rendelkezések
összessége.
c) az állomások részére kiadott végrehajtandó rendelkezések összessége.
1.2. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!
Magánkocsit
a. a kocsi üzembentartója jogosult fuvarozásra feladni.
b. a vasúti társaság jogosult fuvarozásra feladni.
c. bármelyik jogosult a kocsit fuvarozásra feladni.

25 pont
5 pont

Ha a feladó a küldemény átvételekor abból mintát kíván venni,
5 pont
a. erre vonatkozó kérését a megrendelésre és/vagy a fuvarlevél „A feladó
nyilatkozata” c. rovatába vezeti be.
b. erre vonatkozó kérését az áru átvételekor szóban közli a vasúti társasággal, és
ezután elvégezheti a mintavételezést.
c. erre vonatkozó kérését írásban, az erre alkalmas nyomtatványon kell közölnie a
vasúti társasággal.
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A vasúti kocsin a RID szerint előírt veszélyességi bárcát elhelyezni
5 pont
a. a vasúti társaság feladata.
b. a feladó feladata.
c. a feladó feladata, és a vasúti társaság munkavállalójának ellenőriznie kell, hogy
a feladó a helyes bárcát alkalmazta-e.
A rendszer
5 pont
a. megengedi a kirakás alatti rakodási állapotú kocsik elegybejelentését.
b. nem engedi meg a kirakás alatti rakodási állapotú kocsik elegybejelentését.
c. csak akkor engedi meg az elegybejelentést, ha a kocsi már vonatba van.
Az idegen vasutak által kiadott kocsifelhasználási rendelkezéseket
5 pont
a. a vasúti társaság központilag hozza létre, vagy módosítja a D540
Kocsifelhasználási rendelkezés párbeszéddel, a rendelkezés adatai a
párbeszédben megtekinthetők.
b. a vasúti társaság központilag hozza létre, vagy módosítja a D540
Kocsifelhasználási rendelkezés párbeszéddel.
c. a vasúti társaság állomási munkavállalói hozzák létre, vagy módosítja a D540
Kocsifelhasználási rendelkezés párbeszéddel, a rendelkezés adatai a
párbeszédben megtekinthetők.
2. feladat
Összesen: 50 pont
2.1. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
aláhúzásával jelölje!
25 pont
A feladó felelőssége, hogy a fuvarozás során a küldeményt érintő hatósági kezeléshez
szükséges okmányokat hiánytalanul és megfelelően kitöltve a fuvarlevélhez csatolja.
Igaz
Hamis
5 pont
A fuvarozási határidő szünetel, ha a küldeményt a vasúti társaság érdekkörén kívül álló
okból tartóztatják fel.
Igaz
Hamis
5 pont
Ha a kísérő, illetve a kísérők külön kocsiban utaznak, a feladónak a külön kocsira nem
kell megrendelést benyújtania.
Igaz
Hamis
5 pont
A rakodási állapotváltozásokat, a kocsik megbízáshoz kötését és leválasztását, valamint
az árunem, árutömeg és áruveszélyességi kódok rögzítését alapvetően a D607
Kocsikezelés párbeszéddel kell végezni.
Igaz
Hamis
5 pont
A kocsiba rakott áruk NHM kódját a fuvarlevél alapján kell rögzíteni. Kocsinként
legfeljebb négy NHM kód rögzíthető.
Igaz
Hamis
5 pont
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2.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

25 pont

A feladó CIM forgalomban a _______, valamint SZMGSZ forgalomban az
________________2. sz. melléklet hatálya alá tatozó árukat köteles az ott előírt
szabályok szerint______________ és az előírt _____________megjelölni.

5 pont

A CIM fuvarlevél 1−30-ig rovatait a ___________ a kötelessége kitölteni.

5 pont

Kocsirakományként feladott kocsik mindkét oldalát a kocsi bárcatartóiban, oldalfal
nélküli kocsiknál pedig a hossztartó bal végén _______________________kell ellátni.
5 pont
A vasúti társaság a fuvarozási szerződési ajánlatot – a megrendelésben közölt ajánlattételi
határidő hiányában – a berakás tervezett napja előtti _______________14:00 órájáig,
illetve

legkésőbb

a

megrendelés

kézhez

_____________ igazolja vissza.

vételét

követő

__________napon,
5 pont

A fuvarozás során a küldeményt érintő hatósági kezeléseknél felmerülő teendők
ellátásáról a _________________ gondoskodik.
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