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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 40%.
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1. feladat
Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 15 pont
4 pont

Magánkocsiba berakott áru fuvardíját a vasúti társaság a díjszabás feltételei szerint
számítja, és ezt a fuvardíjat
1 pont
a. belföldi és nemzetközi forgalomban 15%-kal emeli.
b. belföldi és nemzetközi forgalomban 15%-kal csökkenti.
c. belföldi és nemzetközi forgalomban 25%-kal emeli.
Az 1520 mm nyomközű vasúti teherkocsik közül az minősül magánkocsinak, 1 pont
a. amelynek nyolcjegyű kocsiszámában az első számjegy 6.
b. amelynek nyolcjegyű kocsiszámában az első számjegy 5.
c. amelynek nyolcjegyű kocsiszámában az első számjegy 8.
A vasúti társaság a széles nyomközű kocsiban érkezett küldemény Záhony hálózatán
végzett átrakásáért (átfejtéséért) a díjat
1 pont
a. külön megállapodás alapján számítja fel.
b. 100 kg-ra felkerekített tömegért a meghirdetett díjat számítja fel.
c. 1000 kg-ra felkerekített tömegért a meghirdetett díjat számítja fel.
A fuvardíjszámítás alapjául szolgáló legrövidebb távolság
a. intermodális fuvarozási egységeknél 30 km.
b. intermodális fuvarozási egységeknél 100 km.
c. intermodális fuvarozási egységeknél 130 km.
1.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

1 pont

4 pont

Az Árudíjszabási kilométermutató II. része a _________________ állomások,
határpontok ________________ közötti kilométer-távolságát tartalmazza.

2 pont

A kilométer-távolságot a feladási és rendeltetési állomások között ______________
díjszabási távolság figyelembevételével kell megállapítani.

1 pont

A kocsirakományú áruk fuvardíj-számítási szempontból _______ áruosztályba tartoznak.
1 pont
1.3. Karikázza be a helyes választ!

4 pont

CIM forgalomban a feladó bérmentesítési előírásának megfelelően a fuvarköltségek
utólagos kiegyenlítésére
1 pont
a) bérmentesítési számla szolgál.
b) helyesbítő értesítő szolgál.
c) CIT 18 Kísérőlevél szolgál.
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Az egyesített számbélyegző
1 pont
a) az állomás teljes – díjszabásszerű – nevét, az állomás statisztikai számát és az
elszámolóhely számát tartalmazza.
b) az állomás nevét, az állomás statisztikai számát és az elszámolóhely számát
tartalmazza.
c) az állomás nevét és az állomás statisztikai számát tartalmazza.
A CIM fuvarlevél „2. Rovatlap” példánya
1 pont
a) kiviteli forgalomban a küldeményt kíséri a rendeltetési állomásig.
b) kiviteli forgalomban a küldeményt kíséri a kilépő határállomásig
c) kiviteli forgalomban addig kíséri a küldeményt, ameddig a feladó a fuvardíjat
vállalta.
Az értékpapírok beszállítására
1 pont
a) központi számadás szigorúan elszámolandó nyomtatványt kell használni.
b) központi számadás kezelési nyomtatványt kell használni.
c) zárlatív nyomtatványt kell használni.
1.4. Állapítsa meg a helyes kilométer-távolságot az alábbi fuvarozási útvonalak között,
majd kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!
3 pont
Kaposvár
Jászberény
Répcelak

−
−
−

Ajka
Gyöngyös
Kisújszállás

59 km
333 km
192 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
Ha a feladó a 13. rovatban a teljes fuvarozási útirányra vonatkozóan előírta a
részfuvarozók adatait és a szakaszokat, akkor az 57. rovatot ezen adatok alapján kell
kitölteni.
Igaz
Hamis
1 pont
A kiviteli ellenőrző bárcát CIM és SZMGSZ forgalomban használatos fuvarlevelekhez
közös árufeladási kimutatáson, a feladások sorrendjében folyamatosan kell felhasználni.
Igaz
Hamis
1 pont
Ha a CIM fuvarlevél „20. Költségek fizetése” rovata szerint a magyar vonali fuvarköltség
átutalt, a feladási állomásnak a fuvarlevél hátoldalán lévő rovatokat is ki kell töltenie.
Igaz
Hamis
1 pont
A kinyomtatott E-CIM fuvarlevél 1−3. és 6. példányait el kell látni egyesített állomásnévés keletbélyegzővel.
Igaz
Hamis
1 pont
A behozatali küldemények fuvarleveleit a rendeltetési állomás elszámolási előadójának
zöld színű nemzetközi érkezési tételszám bárcával kell ellátnia.
Igaz
Hamis
1 pont
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2.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

5 pont

Bevétel-ellenőrzési célból valamennyi kiviteli küldemény _____________________ a
_______________ állomás elszámolóhelyének kiviteli ellenőrző számmal kell ellátnia.
2 pont
A kilépő határállomásnak CIM forgalomban az ________, SZMGSZ forgalomban a
_____ fuvarlevél-példányokat átszállítási jegyzékkel a _______________________ kell
beszállítania.

3 pont

2.3 Orosháza állomásra CIM fuvarlevéllel érkezett egy 7340 kg tömegű sínnel rakott
küldemény. Az áru hosszúsági mérete miatt csak két kocsin volt továbbítható, ezért az
áru fuvarozásához egy db 27 tonna terhelési határú, 2 tengelyes, és egy db 46 tonna
terhelési határú, 4 tengelyes vasútintézeti pőre kocsit használtak fel a feladási állomáson.
A kocsikat a vasúti társaság bérelt rakodóterületre állította ki. Állapítsa meg a magyar
vonali (átutalt) fuvarköltséget, ha a belépő határállomás Rajka!
5 pont
3. feladat
Összesen: 10 pont
Érkezett Szlovákiából Somoskőújfalu belépéssel Jászberény állomásra CIM
fuvarlevéllel egy 8 tengelyes, süllyesztett rakfelületű magánkocsiban (az ügyfél által
rendelkezésre bocsátott kocsiban) transzformátor. Az áru bevallott tömege 44 000 kg.
Az üres magánkocsit a jogosult kirakás után Hidasnéneti átmenetben adja fel
fuvarozásra. Állapítsa meg a fizetendő fuvarköltségeket, ha a magyar vonali költség
behozatali forgalomban átutalt, kiviteli forgalomban bérmentett!
4. feladat
Összesen: 10 pont
Tárgyhó 21-én szerdán 6 órakor érkezik CIM fuvarlevéllel Vác állomásra – Szob
határátmenetben – egy 4 tengelyes magán tartálykocsiban 17 870 kg fűtőolaj (könnyű
274 300). Az átvevőt 10 órakor értesítették, hogy a kocsit a bérelt rakodóterületre
beállították. Az átvevő a kocsit 19 órakor jelentette ki, kirakás után az átvevő az üres
kocsit Bánréve határkilépéssel a szlovák vasútra adja fel. Állapítsa meg a fizetendő
magyar vonali költséget behozatali és kiviteli forgalomban is!
5. feladat
Összesen: 7 pont
Feladnak Cegléd állomáson – Őriszentpéter határátmenetben – Szlovéniába egy 4
tengelyes vasútintézeti pőre kocsin egy 20’ konténerben (2000 kg öntömeg) 8400 kg és
egy 40’ konténerben (4000 kg öntömegű) 15 200 kg műszaki árut. Állapítsa meg a
fizetendő magyar vonali fuvarköltségeket!
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6. feladat
Összesen: 10 pont
A feladó május 21-én Bátaszék állomáson nyújtja be megrendelését a vasúti társasághoz.
A megrendelésen a rakodás napjaként 26-át, rendeltetési vasútként Horvátországot
jelölte meg, igénye 3 db 4 tengelyes fedett kocsi, a kocsikat papíráru elfuvarozásához
kérte. A vasúti társaság a visszaigazolást a feladó részére azonos tartalommal 24-én
juttatja el. A vasúti társaság a rakodás napján 7 órakor értesíti a feladót, 11 órára ígéri
a kocsik kiállítását, ténylegesen a kocsikat közforgalmú rakodóterületre 11 óra 45
perckor állította ki. A feladó a rakodáshoz 11 órakor igazoltan megjelent. 11 óra 50
perckor a feladó egy kocsit lemondott, a másik két kocsit a kocsiátadó könyvben átvette.
A feladó az egyik kocsit üresen 26-án 13 órakor, a rakott kocsit 45 460 kg bevallott
tömeggel 23 órakor jelentette ki. Állapítsa meg a feladási állomáson felmerült
költségeket, valamint a feladó által a kilépő határig (Murakeresztúr gr.) vállalt
fuvardíjat!
7. feladat
Összesen: 8 pont
A feladó május hó 10-én, pénteken nyújtja be megrendelését a vasúti társasághoz, 600
tonna áru elfuvarozásához kért nyitott kocsikat, a berakás napjaként 17-ét jelölte meg, a
megrendelésen ajánlattételi határidő nincs megjelölve. A vasúti társaság a
visszaigazolást – azonos tartalommal – 14-én 9 órakor végezte el. A feladó a
megrendelésből 12-én 10 órakor lemondott 120 tonnát, 14-én 8 órakor további 120
tonnát.
A vasúti társaság a rakodás napján a feladót 9 órakor értesíti a kocsik közforgalmú
rakodóterületen történő kiállításáról, 12 órára ígéri a kiállítást, ténylegesen a
rakodáshoz a vasúti társaság 12 órakor 6 db 4 tengelyes kocsit állított ki. A feladó a
kiállított kocsikat 17-én 13 órakor lemondta. Állapítsa meg a feladó által fizetendő
költségeket! Milyen elszámolási okmányon kell a díjakat felszámítani?
8. feladat
Összesen: 15 pont
Feladnak tárgyhó 10-én Szekszárd állomáson – Kelebia átmenetben – Szerbia
rendeltetéssel egy 4 tengelyes, eltolható oldalfalú magánkocsiban gyújtózsinórt (NHM
360300). A feladó hivatalos tömegmegállapítást kért. Az áruhoz a hatályos jogszabály
szerint a feladó 4 fő kísérőt biztosított. A kísérők egy 2 tengelyes vasútintézeti különkocsiban utaznak. Az eltolható oldalfalú vasútintézeti kocsiba berakott áru vasúti
járműmérlegen megállapított tömege 19 650 kg. A vasúti társaság a kocsik kiállításáról
9 órakor adott értesítést, 12 órára ígérte a kiállítást, a kocsikat ténylegesen 13 órakor
állította ki a rakodóterületre. A 4 tengelyes kocsi kijelentve 10-én 21 órakor. Állapítsa
meg a feladási állomáson felmerült költséget, valamint a magyar vonali fuvarköltséget,
ha a feladó Kelebia határig vállalta annak megfizetését!
9. feladat
Összesen: 10 pont
Érkezett Gyula rendeltetési állomásra – Gyékényes átmenetben – tárgyhó 05-én CIM
fuvarlevéllel egy 2 tengelyes fedett kocsiban dobozos üdítő. Az áru bevallott tömege 7850
kg. A vasúti társaság a küldemény érkezéséről az átvevőt 5 órakor értesítette, 9 órára
ígérte a kocsi bérelt rakodóterületre történő beállítását, a kocsi a rakodóterületen 8 óra
50 perckor állt rendelkezésre. A címzett a vasúti kocsit üresen kijelentette 05-én 19
órakor, a kocsit a vasúti társaság 21 órakor húzta ki a rakodóterületről. Állapítsa meg a
fizetendő költségeket, ha a feladó a magyar vonali fuvarköltséget átutalta!
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