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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

Vasúti árufuvarozási pénztáros

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 50%.
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1. feladat
1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 15 pont
4 pont

Az árudíjszabás díjtételei, fuvardíjai, mellék- és egyéb díjai kocsirakományú
küldeményeknél
2 pont
a. belföldi forgalomban forintban (HUF) vannak meghatározva.
b. belföldi forgalomban euróban (EUR) vannak meghatározva.
c. belföldi forgalomban forintban (HUF) és euróban (EUR) vannak meghatározva.
A küldemény
a. kisáruként adható fel fuvarozásra.
b. teheráruként adható fel fuvarozásra.
c. gyorsáruként adható fel fuvarozásra.

1 pont

A fuvardíjszámítás alapjául szolgáló legrövidebb távolság
a. kocsirakományú küldeményeknél 30 km.
b. kocsirakományú küldeményeknél 60 km.
c. kocsirakományú küldeményeknél 100 km.

1 pont

1.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

4 pont

Ha az egy fuvarlevéllel feladott áru hosszúsági mérete miatt csak több kocsin – beleértve
a ________________ kocsit is – fuvarozható, akkor a kocsikat fuvardíjszámítás
szempontjából _______________ megterheltnek kell tekinteni.

2 pont

A kocsirakományú áruk fuvardíj-számítási szempontból ________ áruosztályba
tartoznak.

1 pont

Az egy fuvarlevéllel és kocsijegyzékkel továbbított küldemények fuvarozása esetén
minden kocsi ____________ küldeményt képez.
1.3. Karikázza be a helyes választ!

1 pont
4 pont

A feladó a CIM fuvarlevélen költségviselőként kiviteli és behozatali forgalomban
1 pont
a) csak a feladót vagy az átvevőt jelölheti meg.
b) a feladótól vagy az átvevőtől eltérő költségviselőt is megjelölhet.
c) a feladótól vagy az átvevőtől – a költségek vállalására vonatkozó írásos
nyilatkozat átadása mellett – eltérő költségviselőt is megjelölhet.
Nemzetközi központi számadást
1 pont
a) az elszámolási előadónak az „R” betűs állomásra vonatkozóan külön kell vezetni
az „R” betűs állomás feltüntetésével.
b) az elszámoló előadónak az „R” betűs állomásra vonatkozóan külön kell vezetni.
c) nem szükséges külön vezetni az „R” jelű állomás részére.
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CIM forgalomban az érkezési tételszám bárcát
1 pont
a) a CIM fuvarlevél „2. Rovatlap” példányára a 21. számú rovatba kell
felragasztani.
b) a CIM fuvarlevél „2. Rovatlap” példányára az 59. számú rovatba kell
felragasztani.
c) a CIM fuvarlevél „2. Rovatlap” példányán alkalmas helyre kell felragasztani.
A belső szállítású küldemények fuvarleveleinek feladási tőlapjairól
1 pont
a) külön árufeladási kimutatást kell készíteni.
b) közös árufeladási kimutatást kell készíteni a belföldi forgalomban feladott
küldemények feladási tőlapokkal együtt.
c) nem kell nyilvántartást vezetni.
1.4. Állapítsa meg a helyes kilométer-távolságot az alábbi fuvarozási útvonalak között,
majd kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!
3 pont
Bicske
Budaörs
Sarkad

−
−
−

Érd
Baja
Ács

325 km
53 km
187 km

1 pont
1 pont
1 pont

2. feladat
Összesen: 15 pont
2.1. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
aláhúzásával jelölje!
5 pont
Reexpediciónak nevezzük (RX) az országhatáron túlról Magyarországra rendelt és
újrafeladással országhatáron túlra továbbított küldemények forgalmát.
Igaz
Hamis
1 pont
A feladási számbárca felragasztását, a tételszám bejegyzését a fuvarlevélre a munkaköri
leírásnak megfelelően a raktárnok is végezheti.
Igaz
Hamis
1 pont
A belföldi fuvarlevél „2. Ellenőrző lap” példányát a rendeltetési állomás köteles
beszállítani a bevétel-ellenőrzésbe.
Igaz
Hamis
1 pont
Egy adatközlőn csak azonos tárgyhónapban felmerülő és csak egy küldeményhez tartozó,
azonos pénznemű díjakat, költségeket szabad elszámolni.
Igaz
Hamis
1 pont
A központi számadások sorszámadatait nyilvántartási célból be kell vezetni az
összesítőbe.
Igaz
Hamis
1 pont
2.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

5 pont

Az átállítási díjat a teljesítmény felmerülésével ____________________kell elszámolni a
vonatkozó ________________ vagy _______________.
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Az adatközlőn és a fuvarleveleken elszámolt_______________nyomtatványokról −
____példányban − „Elszámolt elárusítható nyomtatványok kimutatása” nyomtatványt
kell folyamatosan, az elszámolás megtörténtének megfelelően vezetni.

2 pont

2.3 Bicske állomáson belföldi forgalmú fuvarlevéllel feladnak egy 4960 kg tömegű
építőelemet betonból. Az áru hosszúsági mérete miatt csak két kocsin továbbítható, ezért
a vasúti társaság a rakodáshoz egy db 2 tengelyes, 29 tonna terhelési határú és egy db 4
tengelyes, 50 tonna terhelési határú vasútintézeti pőre kocsit állít ki a közforgalmú
rakodóterületre. Állapítsa meg a fuvarköltséget, ha a rendeltetési állomás Nagyatád!
5 pont
3. feladat
Összesen: 10 pont
Érkezett Kunszentmiklós-Tass állomásról Petőháza állomásra belföldi közvetlen
forgalmú fuvarlevéllel egy 8 tengelyes, süllyesztett rakfelületű magánkocsiban (az ügyfél
által rendelkezésre bocsátott kocsiban) transzformátor. Az áru bevallott tömege 45 000
kg. Az üres magánkocsit a jogosult kirakás után Hegyeshalom átmenetben feladja
Aspang rendeltetési állomásra. Állapítsa meg a fizetendő fuvarköltségeket, ha a
költségviselő a címzett! Az EUR - magyar vonali fuvarköltségek átszámítására kiadott –
árfolyama 280 Ft.
4. feladat
Összesen: 10 pont
Tárgyhó 15-én szerdán 7 órakor érkezik Sárbogárd állomásra Pusztaszabolcs
állomásról egy 2 tengelyes magán tartálykocsiban 18 700 kg fűtőolaj (könnyű 274 300).
A címzett értesítve 8 órakor, hogy a kocsit beállította a bérelt rakodóterületre. A címzett
a kocsit 17 órakor jelentette ki, kirakás után a címzett az üres kocsit feladja Békéscsaba
állomásra, az érkező és az induló fuvarlevélen is a költségviselő rendelkezik szolgáltatási
keretszerződéssel. Állapítsa meg a fizetendő költséget!
5. feladat
Összesen: 7 pont
Feladnak Hajdúböszörmény állomáson Miskolc-Gömöri állomásra egy 4 tengelyes
vasútintézeti pőre kocsin egy 20’ konténerben (2300 kg öntömeg) 8400 kg és egy 40’
konténerben (4000 kg öntömeg) 14 100 kg műszaki árut (műszer, csillagászati eszköz).
Állapítsa meg a fizetendő költségeket!
6. feladat
Összesen: 10 pont
A feladó szeptember 21-én Lepsény állomáson nyújtja be megrendelését a vasúti
társaságnak. A megrendelésen rakodás napjaként 26-át, rendeltetési állomásként Sárvár
állomást jelölte meg, igénye 3 db 4 tengelyes nyitott kocsi, a kocsikat faáru
elfuvarozásához kérte. A vasúti társaság azonos tartalommal 23-án juttatja el a
visszaigazolást a feladó részére. A vasúti társaság a rakodás napján 7 órakor értesíti a
feladót, 10 órára ígéri a kocsik kiállítását, ténylegesen a kocsikat közforgalmú
rakodóterületre 10 óra 45 perckor állították ki. A feladó a rakodáshoz 10 órakor
igazoltan megjelent. 10 óra 50 perckor a feladó egy kocsit lemondott, a másik két kocsit
a kocsiátadó könyvben átvette. A feladó az egyik kocsit üresen 26-án 14 órakor, a rakott
kocsit 44 570 kg bevallott tömeggel 20 órakor jelentette ki. Az átadott fuvarlevélen a
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feladó költségviselőként a címzettet jelölte meg, aki rendelkezik szolgáltatási
szerződéssel. Állapítsa meg a feladási állomáson felmerült költségeket és a fizetendő
fuvardíjat!
7. feladat
Összesen: 8 pont
A feladó tárgyhó 11-én pénteken nyújtja be megrendelését a vasúti társaságnak, 900
tonna áru elfuvarozásához kért kocsikat, a berakás napjaként 17-ét jelölte meg, a
megrendelésen ajánlattételi határidő nincs megjelölve. A vasúti társaság a
visszaigazolást – azonos tartalommal – 14-én 10 órakor végezte el. A feladó a
megrendelésből 12-én 12 órakor lemondott 150 tonnát, 14-én 6 órakor további 150
tonnát.
A vasúti társaság a rakodás napján a feladót 6 órakor értesíti a kocsik közforgalmú
rakodóterületen történő kiállításáról, 9 órára ígéri a kiállítást, ténylegesen a rakodáshoz
a vasúti társaság 9 órakor 10 db 4 tengelyes kocsit állított ki. A feladó a kiállított
kocsikat 17-én 9 óra 50 perckor lemondta. Állapítsa meg a feladó által fizetendő
költségeket! Milyen elszámolási okmányon kell a díjakat felszámítani?
8. feladat
Összesen: 15 pont
Feladnak tárgyhó 14 én Algyő állomáson Baja állomásra egy 4 tengelyes eltolható
oldalfalú vasútintézeti kocsiban gyutacsot. A feladó hivatalos tömegmegállapítást kért. A
gyutacshoz (NHM 360 300) a hatályos jogszabály szerint a feladó 5 fő kísérőt biztosított.
A kísérők egy 2 tengelyes vasútintézeti külön kocsiban utaznak. Az eltolható oldalfalú
vasútintézeti kocsiba berakott áru vasúti járműmérlegen megállapított tömege 15 850
kg. A vasúti társaság a kocsik kiállításáról 7 órakor adott értesítést, 10 órára ígérte a
kiállítást, a kocsikat ténylegesen már 9 órakor kiállította a rakodóterületre. A 4
tengelyes kocsi kijelentve 14-én 17 óra 45 perckor. Állapítsa meg a fizetendő költségeket!
9. feladat
Összesen: 10 pont
Érkezett Eger-Felnémet rendeltetési állomásra Ács feladási állomásról tárgyhó 14-én
belföldi forgalmú fuvarlevéllel egy 2 tengelyes fedett kocsiban étolaj. Az áru bevallott
tömege 9150 kg. A fuvarlevélen a feladó költségviselőként a címzettet jelölte meg, aki a
vasúti társasággal érvényes szolgáltatási keretszerződéssel rendelkezik. A vasúti
társaság a küldemény érkezéséről a címzettet 6 órakor értesítette, 9 órára ígérte a kocsi
bérelt rakodóterületre történő beállítását, a kocsi a rakodóterületen 9 órakor állt
rendelkezésre. A címzett a vasúti kocsit üresen kijelentette 14-én 19 órakor, a kocsit a
vasúti társaság 20 órakor húzta ki. Állapítsa meg a fizetendő fuvardíjat és a rendeltetési
állomáson felmerült költséget!

T 5/5

