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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 01
52 841 04 0010 52 03
52 841 04 0100 52 02

Forgalmi szolgálattevő
Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Jegyvizsgáló

Vasútüzemvitel-ellátó
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 20%.
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1. feladat
Összesen: 20 pont
1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!
9 pont
A kocsik szerkezetére, fenntartási állapotára vonatkozó műszaki előírásokat, amelyek
betartása az üzemképesség és a közlekedésbiztonság feltétele, az Utasítás 3 pont
a) mellékletei és függelékei tartalmazzák.
b) mellékletei és táblázatai tartalmazzák.
c) táblázatai, segédkönyvei és kiegészítő határozmányai tartalmazzák.
A kocsivizsgálói vizsga letételére kötelezett dolgozóknak az E. 12. sz. Műszaki
Kocsiszolgálati Utasítás valamennyi rendelkezését
3 pont
a) tanulni és tudni kell.
b) ismerni és alkalmazni kell.
c) tudni, betartani és használni kell.
A kocsiszolgálati feladatokat ellátó dolgozóknak az O. 1. sz. Oktatási Utasításban
előírtak szerint rendszeres oktatásban kell részt venniük, és
3 pont
a) nem kell időszakos vizsgát tenniük.
b) írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenniük.
c) időszakos vizsgát kell tenniük.
1.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

6 pont

Vasúti kocsiparkba be nem sorozott, belső szállításra szolgáló kocsik vizsgálatára és
kezelésére az E. 12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás hatálya akkor teljed ki, ha
azok közforgalmú ………………………………………………………………………,
és erre a közlekedésre engedéllyel rendelkeznek.

3 pont

Szerelvényátvevő az a megbízott dolgozó, aki a kijelölt állomásokon elvégzi az érkező
személyszállító

vonatoknál

a

……………………………………………………,

valamint azt a vonatkísérő személyzettől műszakilag átveszi.

3 pont

1.3. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis”
szavak bekarikázásával jelölje!
5 pont
A műszaki kocsiszolgálat feladata a kocsik üzembiztos állapotának biztosítása
műszaki vizsgálatokkal, karbantartással és javítással.
Igaz
Hamis
1 pont
Minden szolgálat megkezdésekor a szolgálatba lépők kötelesek a legutóbbi
szolgálatuk óta megjelent parancskönyvi rendelkezéseket áttanulmányozni, és azok
tudomásulvételét dátummal ellátott aláírásukkal igazolni.
Igaz
Hamis
1 pont
A kocsi baleset, kíméletlen kezelés, helytelen rakodás stb. következtében keletkezett
sérüléseinek javítását vagy hibás alkatrészeinek felújítását, cseréjét nagyjavítás
keretében kell elvégezni.
Igaz
Hamis
1 pont
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Azokat a hiányosságokat és kocsisérüléseket (pl. hőnfutás, szoruló fék stb.), amelyeket
a pályaszemélyzet, a vonatszemélyzet, a forgalmi szolgálattevők vagy esetleg polgári
személyek (utasok) észlelnek és jeleznek, éppen úgy kell kezelni, mintha azokat a
kocsivizsgálat állapította volna meg.
Igaz
Hamis
1 pont
A vonat haladása közben a vonatszemélyzet köteles a kocsik futását megfigyelni.
Igaz
Hamis
1 pont
2. feladat
Összesen: 28 pont
Hogyan lehet a kocsikat felosztani műszaki kocsiszolgálati szempontból?
2.1. A közlekedtetés feltételei szerint

8 pont

2.2. Üzemkészség szerint

20 pont

3. feladat
Összesen: 24 pont
Igaz-hamis állítások
Döntse el az állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! A döntésének megfelelő
betűjelet írja a kipontozott részre! Állításait minden esetben indokolja meg!
Helyes döntés 2 pont, helyes indoklás 4 pont.
3.1. A rakott teherkocsikat nem kell soron kívül megjavítani.
……
3.2. A belső szállításra szolgáló kocsik időszakos vizsgálatát, illetve javítását az E. 12.
sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás szabályozza.
……
3.3. Azokon a szolgálati helyeken, ahol a szolgálat folyamatos, a szolgálatot
személyesen szóban és írásban kell átadni, illetve átvenni.
……
3.4. Kocsivizsgálat a határállomáson: a vonatok átadás-átvételének rendjét a Helyi
Csatlakozási Szerződésben kell szabályozni.
……
4. feladat
Esettanulmány – utasítási szabályok összehasonlítása

Összesen: 28 pont

Fogalmazza meg, hogy mik a kocsivizsgáló és mik a féklakatos kötelességei!
4.1. A kocsivizsgáló kötelességei

20 pont

4.2. A féklakatos kötelességei

8 pont
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