T 0648-06/1/2

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 841 04 0010 52 03

Vasúti személyfuvarozási 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 75%.
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1. feladat
1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 37 pont
9 pont

A kilométer-távolságot összeadással kell képezni
a) budapesti állomásokon keresztül.
b) sarokutazásnál.
c) elé utazásnál.

3 pont

Elégtelen az a menetjegy,
3 pont
a) amelynek szövegét jogosulatlanul megváltoztatták.
b) amely rövidebb útvonalra érvényes, mint amilyen viszonylatra az utas utazni
kíván.
c) amely az utas által választott útvonal egy részén már vagy még nem érvényes.
Pénztári zárlat készítésekor a zárlati eltérés fölös,
3 pont
a) ha a pénztárnapló bevételi rovat összege nagyobb, mint a kiadási rovat összege.
b) ha a pénztárnapló kiadási rovat összege nagyobb, mint a bevételi rovat összege.
c) ha a zárlati füzet bevételi rovat összege nagyobb, mint a kiadási rovat összege.
1.2. Kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!

10 pont

a) Bankkártyabizonylat

Pénztári zárlati eltérés

b) Fölös

Számadópénztár

c) Beszállítás

Jegyvizsgáló

d) Utasleadási lap

Térítési

e) Hiánylat

Értékpapír

1.3. Egészítse ki a következő mondatot!

3 pont

Végleges pénztárátadást kell készíteni, ha az átvevő …… naptári napnál ……………….
ideig kezeli a pénztárt.
1.4. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
15 pont
A számadópénztár csak jegyeladással foglalkozik.
A menetdíjak nettó árat jelentenek.
A menetrend kezelési nyomtatvány.
A kezelőpénztár a beszolgáltatásait kiadásként naplózza.
A zárlati füzetet 1 pld-ban kell vezetni.
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Igaz
Igaz
Igaz
Igaz
Igaz

Hamis
Hamis
Hamis
Hamis
Hamis

3 pont
3 pont
3 pont
3 pont
3 pont
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2. feladat
Összesen: 23 pont
2.1. Budapest-Keleti 43. sz. pénztárában (szolgálati hely statisztikai száma 10017, cím:
1087, Budapest, Kerepesi út 2-4.) Budapest – Kapuvár viszonylatú, 2. kocsiosztályú
teljes árú menettérti menetjeggyel rendelkező utas (Kiss Tibor) az utazásról lemond.
Menetjegyét két napja vásárolta. (Dátum: tárgyév, tárgyhó 23. Menetjegy száma:
02365471)
Állapítsa meg a visszajáró összeget, és állítsa ki a megfelelő szigorúan elszámolandó
nyomtatványokat! Kifizetési bizonylat száma: 001/734561. (1., 2. sz. minta) 13 pont
2.2. Határozza meg az SCIC NRT menetjegy fogalmát, az NRT menetjegyek
visszatérítésének szabályait!
10 pont
3. feladat
Összesen: 10 pont
A 850 sz. vonaton egy 54 éves osztrák állampolgár 2. kocsiosztályon az első
jegyvizsgálatkor (Budapest-Kelenföld előtt) felmutat egy Budapest-bérletet, és közli,
hogy egy útra szóló menetjegyet kér Siófok állomásra. (Elszámolás napja: tárgyév,
tárgyhó 23.) A jegyvizsgáló telepállomása: Budapest-Déli pu.
Állítsa ki az utánfizetési űrjegyet! (001/241234, 3. sz. minta)
4. feladat
Összesen: 15 pont
Eger 07 sz. pénztárában (statisztikai szám: 03218) menetjegyet kér egy utas Budapesten
át Pécsre, menettérti útra, 2. kocsiosztályra Start Klub kártya alapján.
4.1. Állapítsa meg a fizetendő menetdíjat!

5 pont

4.2. Állítsa ki a csatolt űrjegyet! (001/241234) 4 sz. minta

5 pont

Odaútban Budapest-Keleti pályaudvaron utazását (10 óra 30 perckor) megszakítja, és
csak egy hét múlva utazik tovább.
4.3. Állítsa ki a csatolt igazolást! (001/023456) 5 sz. minta
5 pont
5. feladat
Összesen: 15 pont
Vezesse be a bárca- és kéregjegy előjegyzékbe az alábbi jegyek készletét és
felhasználását! (5., 6. sz. minta)
1. oldal:
6812080 kódszámú 30 napos bérlet: 57.100.- Ft/db
Nyitó készlet: 75 db 001/012576–012650
Május hó 15-én: 62 db Elrontva: Május hó 30-án: 50 db Elrontva: 1 db
2. oldal:
6812090 kódszámú 30 napos bérlet: 64.300.- Ft/db
Nyitókészlet: 39 db 001/541162–541200
Május hó 15-én: 25 db Elrontva: 1 db
Május hó 30-án: 10 db Elrontva: -
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1. sz. minta
001/734561
Adószám:
MÁV-START Zrt. 13834492-2-44

Kifizetési bizonylat
(Tőlap, Másolat)

A ……….………………… sz. menetjegyért fizetett összeg
A ……….………………… sz. menetjegyért fizetett összeg
A ……….………………… sz. menetjegyért fizetett összeg

…………Ft
…………Ft
…………Ft

A ……….………………… sz. menetjegyért fizetett összeg

…………Ft

Összesen:

…………Ft

Utazott ……………………………………..- tól
……………………...……………………..- ig
összes km ……… …. kocsiosztály……….…
Fizetendő
Fizetendő
Fizetendő
Fizetendő

……………. Ft
……………. Ft
……………. Ft
……………. Ft

Fizetendő összesen

………….….Ft
Visszatérítendő

………………… Ft

Kezelési költség

………………… Ft

Kifizetendő

………………… Ft

azaz ………………………………………………………………….Ft
A kezelési költség összege áfaalapot nem képez.
A menetjegyhez kiadott …………… sz. készpénzfizetési számla helyett a sztorno-,
illetve helyesbítő számla kiadva.
Menetdíj-visszatérítés címén a fenti összeget átvettem:
……………….., 20… év …………… hó ……-n
Keletbélyegző

Név ………………………………….
pénztáros aláírása

…………………………..….
utas aláírása
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2. sz. minta
Nyugta
A cég neve és címe:
Adóigazgatási azonosító
száma:
____________________________
____________________________
____________________________

Sorszám: DN7N-A/214241

Dátum:

forint

NYUGTA

Átvettem:
aláírás
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3. sz. minta
MÁV-START Zrt.

NYUGTA
Utánfizetési űrjegy (Eredeti
példány)
Menetjegy
No 001/241234

MÁV-START Zrt. Adósz.:13834492-2-44
Telepállomás:
A nyugta kelte:
év

-tól
hó

nap

Összes km:

A szolgáltatás megnevezése
SZJ.sz.: 60.10.11.0

vonat

-ig

1. o. km:

mennyisége

értéke, amely
…...% áfát
tartalmaz

-át
értéke,
amely
…...%
áfát
tartalmaz

fő

értéke, amely áfaalapot nem képez

Teljes árú menetdíj
50% kedvezmény
90% kedvezmény
20% kedvezmény
33% kedvezmény
2.-1. oszt. különbözet
IC (ICR) pótjegy díja
TCV……………%

Pótdíj megnevezésre

A nyugta értéke össz. áfakulcsonként:
A nyugta végösszege ………………. %-os áfát tartalmaz
A nyugta végösszege ………………. %-os áfát tartalmaz
A nyugta végösszege áfaalapot nem képez
Az átvett külföldi fizetőeszköz
neme

Összes Ft
Vissza
Ft

mennyisége árfolyam

Ft
Bevont jegy száma / megjegyzés:

Ft értéke

Jv. száma:…………………….Aláírás:……………
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4. sz. minta

NYUGTA

MÁV-START Zrt. - GYSEV Zrt.

MÁV-START Zrt. adósz.:13834492244
GySEV Zrt. adósz.: 10008676208

Eredeti példány

MENETJEGY

001/241234

Egyesített - pénztárszám bélyegző

Helyi / Belföldi közvetlen forgalmú űrjegy

Nyugta kelte:

év

hó

nap

Elszámolás
MÁV-START//GYSEV

oda

-tól

oda

-tól

-ig
vissza

-tól
át

-át
1.kocsiosztály

2. kocsiosztály

-át

-tól

50% kedvezmény

60.10.11.0

90% kedvezmény

60.10.11.0

Helybiztosítás, pótjegy

60.10.11.0

Üzletpolitikai ….%

60.10.11.0

Üresfutási díj

63.21.10.1

Mennyisége

Mennyiségi
egysége

vissza
Helybiztosítás

dátum

vonat

MÁV-START
egységára Ft

Össz. utas fő:
értéke, mely
……….%
áfát
tartalmaz

értéke, mely
……….%
áfát
tartalmaz

GySEV egységár Ft

értéke, mely
……….%
áfát
tartalmaz

A nyugta értéke össz. áfakulcsonként:

A nyugta végösszege …………….%-os áfát tartalmaz

Keletbélyegző
személypénztáros aláírása

kocsi / hely

értéke, mely
……….%
áfát
tartalmaz

Egyéb adatok

60.10.11.0

km

Az átvevő aláírása

Teljes árú menetdíj

1. o

-ig

Érvényes: ………..év ………….. .hó …………….. nap 24. óráig

SZJ szám

2. o

át

-ig

Szolgáltatás
megnevezése

csoportos

oda

-ig
vissza

egyéni

A nyugta végösszege …………..…%-os áfát tartalmaz
Ft
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5 sz. minta
sorozat: 001

023456

IGAZOLÁS
A ……….………………… …… állomáson/irodában a ………….… sz. pénztárban
20.. év ……… hó …. napjára érvényesített ……………… számú, ……. km távolságú
…. kocsiosztályra érvényes ………mérséklésű egyúti/menettérti menetjegy tulajdonosa. *
1. Utazását ……………………….. állomáson megszakítja,
2. Utazásról ……………………….. állomáson lemond
saját elhatározásából - vasúthiba miatt (csatlakozásmulasztás, vonat elmaradás……………)*
3. …………………. állomástól …………………. állomásig 2. kocsiosztályon utazott saját
elhatározásából - vasúthiba miatt (ülőhely, fűtés, világítás hiány.………………...…)*
4. A ……………sz. menetjegyet utazásra nem használta, mert a szükségesnél több menetjegye
volt. (A felhasznált menetjegyet is meg kell őrizni és a visszatérítési igényhez csatolni.)
5. A fenti számú menetjegy …………………… állomástól …………………… állomásig
………………….. útirányon át a ………… sz. vonaton érvényes 20……………....hó….-ig
tovább / visszautazásra * (Az érkezést követő 30 percen belül az állomás ügyeletes dolgozójával igazoltatni kell.)
………………………….., 20.. év …………hó ……nap ………óra
(állomásnév bélyegző vagy vonatszám)
………………………………….
aláírás
6. Az utas a ………….sz. vonattal visszaérkezett.
………………………….., 20.. év …………hó ……nap ………óra
(állomásnév bélyegző)
………………………………….
aláírás
(* a megfelelő részt be kell karikázni)
916-436. sz. Bev. ell. m.
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6., 7 . sz. minta
…..év

Kódszám

Sorszám

Darabszám

Nyitókészlet január

Nyitókészlet február

Darabszám

Nyitókészlet március

Nyitókészlet április

Nyitókészlet május

Zárókészlet

Darabszám

Eladva

Sorszám

Elrontva

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elhasználva

Elszámolt
összeg
Ft

Kelet

Darabszám

Eladva

Sorszám

Elrontva

Kelet

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elszámolt
összeg
Ft

Zárókészlet
Elhasználva

Zárókészlet

Eladva

Sorszám

Elrontva

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elhasználva

Elszámolt
összeg
Ft

Kelet

Darabszám

Eladva

Sorszám

Elrontva

Kelet

Megrendelőlevél
száma

Elszámolt
összeg
Ft

Zárókészlet

Sorozat

Elhasználva

Zárókészlet

Eladva

Megrendelőlevél
száma

Elrontva

Sorozat

Elhasználva

Darabszám

Elszámolt
összeg
Ft

Kelet

Sorszám

Eladva

Megrende
lőlevél
száma

Elrontva

Kelet

Sorozat

Elhasználva

…………….. .kedvezmény……………………vonatnem……...kocsiosztály………..km

Elszámolt
összeg
Ft

Nyitókészlet június

Zárókészlet
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……..év

Kódszám

Darabszám

Nyitókészlet január

Nyitókészlet február

Darabszám

Nyitókészlet március

Nyitókészlet április

Nyitókészlet május

Zárókészlet

Sorszám

Darabszám

Eladva

Megrendelőlevél
száma

Elrontva

Sorozat

Elhasználva

Elszámolt
összeg
Ft

Kelet

Darabszám

Eladva

Sorszám

Elrontva

Kelet

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elszámolt
összeg
Ft

Záró készlet
Elhasználva

Záró készlet

Eladva

Sorszám

Elrontva

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elhasználva

Elszámolt
összeg
Ft

Kelet

Darabszám

Eladva

Sorszám

Elrontva

Kelet

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elszámolt
összeg
Ft

Zárókészlet
Elhasználva

Zárókészlet

Eladva

Sorszám

Elrontva

Sorozat
Megrendelőlevél
száma

Elhasználva

Elszámolt
összeg
Ft

Kelet

Darabszám

Eladva

Sorszám

Elrontva

Kelet

Sorozat
Megrende
lőlevél
száma

Elhasználva

…………….. .kedvezmény……………………vonatnem……...kocsiosztály………..km

Elszámolt
összeg
Ft

Nyitókészlet június

Zárókészlet
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