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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 kocsi ügyfélnek történő átadási/visszavételi
alapbizonylata
a) az értesítő könyv.
b) a fuvarlevél és egyéb kísérőokmány.
c) a kocsiátadó könyv.

eseményeinek rögzítési
5 pont

A küldeményt érintő hatósági kezeléshez szükséges okmányokat
a) a vasúti társaságnak kell beszereznie.
b) a feladónak kell biztosítania.
c) a költségviselőnek kell a fuvarlevélhez csatolnia.

5 pont

A küldemény fuvarozásra történő felvétele során a vasúti társaság a küldeménnyel
egybevetve
5 pont
a) ellenőrzi a fuvarlevélbe bejegyzett adatokat.
b) nem ellenőrzi a fuvarlevél adatait, a feladónak kötelessége a fuvarlevélbe helyes
adatot írni.
c) ellenőrzi a feladó által fuvarlevélbe bejegyzett adatokat, és ha az átadott
fuvarlevél hiányos, pontatlan adatokat tartalmaz, akkor azt visszaadja a
feladónak javítás végett.
Kiszolgáltatási akadály esetén
5 pont
a) a feladó utasításadásának határideje az írásbeli értesítés elküldését követő
második nap 24.00 óra.
b) a feladó utasításadásának határideje az írásbeli értesítés elküldését követő nap
24.00 óra.
c) a feladó utasításadásának határideje az írásbeli értesítés elküldését követő
harmadik nap 24.00 óra.
A rendszer a kirakás alatti rakodási állapotú kocsiknál
5 pont
a) nem engedi meg a kocsi elegybejelentését a vonatba.
b) is megengedi a vonatba történő elegybejelentést.
c) is megengedi a vonatba történő elegybejelentést, ha erre engedélyt kapott.
1.2. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

25 pont

CIM forgalomban kocsirakományú küldemény fuvarozása esetén a fuvarozási határidő:
5 pont
a. kezelési idő 14 óra, fuvarozási határidő minden megkezdett 500 km-re 24 óra.
b. kezelési idő 12 óra, fuvarozási határidő minden megkezdett 400 km-re 24 óra.
c. kezelési idő 14 óra, fuvarozási határidő minden megkezdett 450 km-re 24 óra.
A vasúti társaság − fuvarozási akadály esetén – a feladó utasítását
5 pont
a. azon az út közbeni állomáson fogadja el, ahol az akadály felmerült.
b. a feladási állomáson fogadja el.
c. a feladási állomáson fogadja el, az áru átvételét igazoló fuvarlevélpéldány
egyidejű bemutatásával.
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CIM forgalomban a feladó utólagosan csak akkor rendelkezhet,
5 pont
a. ha a CIM fuvarlevél 21. rovatában „Az átvevő rendelkezésre nem jogosult”
bejegyzést tette.
b. ha a fuvarlevélben az „Az átvevő rendelkezésre nem jogosult” bejegyzést tette.
c. ha a CIM fuvarlevél 7. rovatában „Az átvevő rendelkezésre nem jogosult”
bejegyzést tette.
Az alkalmazott szállításirányítási rendszerben
5 pont
a. egy szállítási megbízáshoz több önálló küldemény is tartozhat.
b. egy szállítási megbízáshoz csak egy küldemény tartozhat.
c. egy szállítási megbízáshoz a feltételek teljesülése esetén egy vagy több önálló
küldemény tartozhat.
A küldemény rendeltetési állomásán a rakodási idő közforgalomra megnyitott
rakodóterületen
5 pont
a. az értesítés megtörténtét követő 3. óra elteltével kezdődik.
b. az értesítés megtörténtét követő 6. óra elteltével kezdődik.
c. az értesítés megtörténtét követő 4. óra elteltével kezdődik.
2. feladat
Összesen: 50 pont
2.1. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
aláhúzásával jelölje!
25 pont
A küldemény megérkezéséről a vasúti társaság a címzettet/átvevőt – kivéve, ha a felek
másképp állapodtak meg – a rakodási idő megkezdése előtt legalább 1 órával értesíti.
Igaz
Hamis
5 pont
A rendeltetési állomáson a küldemény átvételére jelentkező személy átvételi
jogosultságát a vasúti társaság – a fuvarlevéllel egybevetve – megvizsgálja.
Igaz
Hamis
5 pont
A vasúti társaság a címzett írásbeli kívánságára a küldemény darabszámát – ha az
lehetséges – a kiszolgáltatáskor megállapítja.
Igaz
Hamis
5 pont
Az állomásra rakottan érkezett és az érkezett küldemény teljes kirakása után más
küldeménnyel feladott kocsik átadási és visszavételi eseményeit a tényleges rakodási
állapotváltozási sorrend megtartásával kell rögzíteni.
Igaz
Hamis
5 pont
Az alkalmazott szállításirányítási rendszer egyes jelentéseinek elkészítésére és
lekérdezésére a vasúti társasággal külön szerződést kötött ügyfelek is jogosultak.
Igaz
Hamis
5 pont
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2.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

25 pont

Az intézési szállítási megbízáshoz kötött kocsik a készlet, vagy __________ állomáson
csak a ____________ kocsiirányító utasítása alapján választhatók le.

5 pont

Az áru kirakása után a _______ a vasúti kocsit, illetve az azon fuvarozott ___________
fuvarozási egységet becsukott és rögzített ajtókkal, illetve dómfedelekkel, a helyére tett
eltávolítható kocsitartozékokkal köteles rakodási időn ________ a vasúti társaságnak
üresen visszaadni.

5 pont

Ha a feladó költségviselőnek a ____________ jelöli meg, a címzett a továbbítás során
felmerült fuvarköltséget, valamint a _____________ állomáson teljesített szolgáltatások
díjait és a vasúti társaság igazolt költségeit fizeti meg.

5 pont

Ha a vasúti társaság a fuvarozási határidőt túllépi, a késedelem minden megkezdett
napjára a fuvardíj ____ százalékának – legfeljebb azonban a ___________ − megfelelő
összegű kötbért fizet.

5 pont

A tömeg- vagy darabszám-megállapításra fordított idő – ha azt nem a vasúti társaság
késlelteti – a rakodási időt ______ hosszabbítja meg.
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