T 0654-06/5/1

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 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 15%.
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1. feladat
1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 20 pont
9 pont

Azokat a munkavállalókat, akiknek az F. 7. sz Utasítás rendelkezéseit ismerni kell,
3 pont
a) az F. 7. sz. Utasítás sorolja fel.
b) az F. 1. sz. Utasítás sorolja fel.
c) az O. 1. sz. Utasítás sorolja fel.
A Helyi Határállomási Rendszer (HHR) határállomásokon a SZIR-rel azonos
számítógépen működő független személy- és áruszállítási határforgalmi tevékenységet
3 pont
a) segítő információs rendszer.
b) biztosító számítógépes rendszer.
c) folytató számítógépes információs rendszer.
Vonatfelvevő brigád: induló vonatok adatainak
a) rögzítését és rendezésre előkészítését végző munkavállalók.
b) felvételét, valamint a kocsik megírását végző munkavállalók.
c) felvételét, rögzítését végző munkavállalók.
1.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

3 pont

6 pont

Rendezési jegyzék: a gurítandó, szétrendezendő kocsisorról számítógéppel készített
kimutatás, amely a gurításhoz, a szétrendezéshez, továbbá ……………………………
……………………… szükséges adatokat kocsiszám szerint tartalmazza. 3 pont
Kocsikimutatás:

vasutak

közötti

forgalomban

a

………………………………………………… készített bizonylat.

határállomáson
3 pont

1.3. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis”
szavak bekarikázásával jelölje!
5 pont
Kocsiadat-felvételi könyv: az állomásra, megálló- és rakodóhelyre érkezett és onnan
továbbításra kerülő rakott és üres kocsik adatait tartalmazó, kézírással vezetett
nyomtatvány.
Igaz
Hamis
1 pont
Vonatelemzés: indított személyszállító vonat adatait tartalmazó közlemény.
Igaz
Hamis
1 pont
Ha valamely rendező-pályaudvaron, kocsi- (elegy) feldolgozást rendszeresen végző
szolgálati helyen az állomás technológiája vagy a műszaki berendezés miatt az utasítás
egyes rendelkezéseit az utasításban leírtak szerint nem lehet végrehajtani, úgy az
Állomási Üzemi Tervben kell a munka elvégzését szabályozni.
Igaz
Hamis
1 pont
Irányítási Szabályzat (IRSZ): a kocsik továbbítási útvonalát és bárcázását
meghatározó előírás.
Igaz
Hamis
1 pont
Irányvágány-specializáció: a rendező-pályaudvarok irányvágányainak felosztása a
gyűjtendő elegycsoportok, illetve az azokat továbbító vonatok között.
Igaz
Hamis
1 pont
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2. feladat
Összesen: 28 pont
Mi az iránypontrendszer célja? Hogyan történik az állomások számozása?
2.1. Az iránypontrendszer célja

3 pont

2.2. Az iránypont-állomások számozása

7 pont

2.3. A nem irányponti állomások számozása

2 pont

2.4. A határátmenetek számozása

4 pont

2.5. Fuvarozási útvonal megállapítása

4 pont

2.6. Útvonal-előírás a fuvaroztató részéről

7 pont

2.7. Útvonal megállapítása rendkívüli küldemények esetén

1 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 belföldi személyszállító vonatok Vonatterhelési kimutatását — egy példányban
— helyszíni felvétellel, a vonatkísérőkre előírt vizsgálat mellett kell elkészíteni.
……
3.2. Kocsiszám szabvány: a SZIR-ben használt elem, amellyel meg kell határozni,
hogy a számítógépbe felveendő kocsi megfelel-e a teherkocsik számozására
vonatkozó UIC döntvénynek vagy sem.
……
3.3. Számítógéppel végzett adatrögzítés esetén a kocsiszám leírása után, amennyiben
a gép által kiszámított ellenőrző szám (ez a 12. számjegy) nem azonos az adatrögzítő
által legépelt ellenőrző számmal, a berendezés hibajelet ad.
……
3.4. Az F. 7. sz. Utasítás tartalma: az utasítás a hatálya alá tartozó szolgálati
helyeken a szolgálati helyre érkező vagy onnan induló kocsik adatainak felvételével,
rögzítésével és továbbításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
……
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4. feladat
Esettanulmány – utasítási szabályok összehasonlítása

Összesen: 28 pont

Fogalmazza meg, hogy a vonatátvétel rádióval és a vonatfelvétel rádióval esetek
szabályai mit tartalmaznak!
4.1. Vonatátvétel rádióval

16 pont

4.2. Vonatfelvétel rádióval

12 pont
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