T 0645-06/4/1

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 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

Az R605 „Figyelmeztetés lejárt határidőkre” jelentés célja,
5 pont
a) hogy figyelmeztesse a megrendelést átvevő állomás munkavállalóját, hogy a
tárgynapig mely megrendelések állapotváltozási határideje járt le.
b) hogy figyelmeztesse a megrendelést átvevő állomás munkavállalóját, hogy a
tárgynapig mely vasúti kocsik állapotváltozási határideje járt le.
c) hogy figyelmeztesse a megrendelést átvevő állomás munkavállalóját, hogy a
tárgynapig mely rendszerbeli fuvarlevelek állapotváltozási határideje járt le.
Az R628 „Rendkívüli küldemények” jelentés célja,
5 pont
a) hogy tájékoztassa a rendkívüli küldemény ügyintézőket azokról a szállítási
megbízásokról, amelyek veszélyes áruküldeményt tartalmaznak.
b) hogy tájékoztassa a rendkívüli küldemény ügyintézőket azokról a szállítási
megbízásokról, amelyek rendkívüli küldeményt tartalmaznak.
c) hogy tájékoztassa a feladási állomást azokról a szállítási megbízásokról,
amelyek nem tartalmaznak rendkívüli küldeményt.
Kiszolgáltatás utáni kárjegyzőkönyv alapján
5 pont
a) a vasúti társasággal szemben igényt támasztani csak akkor lehet, ha a hiányt
vagy sérülést a kiszolgáltatáskor nem lehetett felismerni.
b) a vasúti társasággal szemben igényt támasztani bármikor lehet.
c) a vasúti társasággal szemben igényt támasztani 30 nap múlva lehet, ha a hiányt
vagy sérülést a kiszolgáltatáskor nem lehetett felismerni.
A vasúti társaság a küldemény darabszámát
5 pont
a) a feladó fuvarlevélbe tett bejegyzésére a kiszolgáltatáskor megállapítja.
b) a címzett írásbeli kérelmére – ha az lehetséges – a kiszolgáltatáskor megállapítja.
c) a címzett írásbeli kérelmére – ha az lehetséges – a rendeltetési állomáson
megállapítja.
5 pont
Ha a küldemény átvételére jogosult az értesítésről lemond,
a) a rakodási idő attól az időponttól kezdődik, ahogy erről a felek megállapodtak.
b) a rakodási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a vasúti társaság a
küldeményt kiszolgáltatásra készen tartja.
c) a rakodási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a címzett jelentkezik, hogy
készen áll a kirakáshoz.
1.2. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

25 pont

Ha egy elegybejelentéssel rendelkező kocsi várható továbbítási időpontja változik, és
emiatt várhatóan nem azzal a vonattal hagyja el az állomást, amelyikbe bejelentették,
5 pont
a. a változott továbbítási időpontnak megfelelően másik vonatba kell átjelenteni.
b. a változott továbbítási időpontnak megfelelően a rendszer automatikusan
átjelenti az új vonatba.
c. a változott továbbítási időpontnak megfelelően, ahogy a vonateseményt
rögzítették, a rendszer elvégzi az elegybejelentést.
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A küldeményt kísérő személy utasítást
5 pont
a. csak úgy adhat, ha az utasítást a fuvarlevél-másodpéldányra is rávezeti, és azt a
vasúti társaságnak bemutatja.
b. a vasúti társaságnak nem adhat.
c. csak úgy adhat, ha az utasítást a fuvarlevél „1. Eredeti fuvarlevél” példányára is
rávezeti, és azt a vasúti társaságnak bemutatja.
Ha a jogosult a küldemény rendeltetési állomását megváltoztatta,
5 pont
a. a kocsit a szállításirányítási rendszerben le kell választani az eredeti szállítási
megbízásról, és új, 2-es típusú szállítási megbízást kell létrehozni.
b. a kocsit a szállításirányítási rendszerben le kell választani az eredeti szállítási
megbízásról, és új, 1-es típusú szállítási megbízást kell létrehozni.
c. a kocsit a szállításirányítási rendszerben le kell választani az eredeti szállítási
megbízásról, és új, 3-as típusú szállítási megbízást kell létrehozni.
A küldemény tömegmegállapítását,
5 pont
a. ha a rendeltetési állomáson nem áll rendelkezésre vasúti járműmérleg, a vasúti
társaság más állomáson csak külön megállapodás alapján vállalja.
b. ha a rendeltetési állomáson nem áll rendelkezésre vasúti járműmérleg, a vasúti
társaság nem vállalja.
c. ha a rendeltetési állomáson nem áll rendelkezésre vasúti járműmérleg, a vasúti
társaság elvállalja.
Ha a küldemény sérülését a kirakási helyen a címzett fedezi fel, vagy azt gyanítja,
5 pont
a. azonnal, de legkésőbb a kiszolgáló menet érkezését követő 2 órán belül
értesítenie kell az elszámoló állomást.
b. azonnal, de legkésőbb a kiszolgáló menet érkezését követő 3 órán belül
értesítenie kell az elszámoló állomást.
c. azonnal, de legkésőbb a kiszolgáló menet érkezését követő 1 órán belül
értesítenie kell az elszámoló állomást.
2. feladat
Összesen: 50 pont
2.1. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
aláhúzásával jelölje!
25 pont
A szállításirányítási rendszerben téves fuvarlevél-azonosító megadása esetén a D 617
Különleges kezelés bárcacsere funkcióval kell a helytelenül rögzített bárcaadatokat
javítani.
Igaz
Hamis
5 pont
Az állomások kötelesek figyelemmel kísérni a feléjük futó vagy állomásukon feladott
rakott és üres kocsikat az R601 Szállítási megbízások helyzete c. jelentés elkészítésével.
Igaz
Hamis
5 pont
Annak a kocsinak a rakodási állapotát, amelyből a küldeményt másik kocsiba rakják át, a
leadási kocsikkal azonos módon kell kezelni a D607 Kocsikezelés párbeszéddel.
Igaz
Hamis
5 pont
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A vasúti társaság a bérlő címére érkezett rakott kocsikat csak akkor állítja a rakodóterületre, ha azt a bérlő írásban kéri.
Igaz
Hamis
5 pont
A vasúti társaság az iparvágányon végzett tömegmegállapításért, ha azt kirendelt
alkalmazott végezte, nem számít fel külön díjat.
Igaz
Hamis
5 pont
2.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

25 pont

Ha a vasúti társaság út közben levő állomáson megállapítja, hogy a ____________ az
árut

nem

a

rakodásra

vonatkozó

előírásoknak

megfelelően

rakta

be,

a

_________________, annak okáról a feladót haladéktalanul __________ értesíti, és ha
szükséges, _______________ kér a további teendőkről.

10 pont

A ______ vagy darabszám-megállapításra fordított idő, ha azt nem a vasúti társaság
________, a rakodási időt ______ hosszabbítja meg.

5 pont

Rendkívüli küldemény fuvarozása esetén a _______________ a fuvarlevélen a
_______________ engedély számát be kell jegyezni.

5 pont

A magánkocsit a kocsi ________________ jogosult fuvarozásra feladni.

5 pont
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