T 0654-06/5/2

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 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!
Elegy:
a) a vonattal továbbítandó teherkocsik gyűjtőelnevezése.
b) a sajáttömeg és a rakománytömeg összege.
c) a vonattal továbbítandó vasúti járművek gyűjtőelnevezése.

Összesen: 20 pont
9 pont
3 pont

A kisforgalmú állomásokon vezetett 918-368. sz. kocsiintézőségi minta használata esetén
3 pont
a) érkezett üres rakott és indult üres rakott rovatokba rakott kocsiknál „1”, üres
kocsiknál „0” jelet kell beírni.
b) érkezett üres rakott és indult üres rakott rovatokba rakott kocsiknál „0”, üres
kocsiknál „1” jelet kell beírni.
c) érkezett üres rakott és indult üres rakott rovatokba nem kell jelet beírni.
A korlátozás kezelési kódokat az F. 7. sz. Utasítás kocsiadatok felvételére és kezelésére
3 pont
a) 26. sz. melléklete tartalmazza.
b) 13. sz. melléklete tartalmazza.
c) 3. sz. melléklete tartalmazza.
1.2. Egészítse ki a következő mondatokat!

6 pont

A szétrendezésre kerülő kocsikat az adatfelvevő vonatátvevő látja el a …………………
……………………………………………………… pótolja.

3 pont

A kézírással készített vonatterhelési kimutatásba a járműveket általában ………………
……………………………………………………………… kell felvenni. 3 pont
1.3. A következő állítások helyességét az Igaz”, illetve helytelenségét a Hamis szavak
bekarikázásával jelölje!
5 pont
Az F. 7. sz. Utasítás kocsiadatok felvételére és kezelésére tartalmazza a hatálya alá
tartozó szolgálati helyeken a szolgálati helyre érkező vagy onnan induló kocsik adatainak
felvételével, rögzítésével és továbbításával kapcsolatos rendelkezéseket.
Igaz
Hamis
1 pont
SZIR jelentés: számítógépes feldolgozással készült közlemény. Összefoglaló elnevezése
mindazon kimutatásoknak, jegyzékeknek, bizonylatoknak stb., amelyek a SZIR
adatfeldolgozás eredményeként állnak elő és kinyomtathatók.
Igaz
Hamis
1 pont
Az érkező és induló kocsik adatainak felvételét a fuvarokmányokból, kísérőokmányokból
átmásolással kell elvégezni.
Igaz
Hamis
1 pont
A kocsiadat-felvétel, vonatátvétel, vonatfelvétel közben észlelt bármely hiányosságot,
rendellenességet, ami akár a kocsiban, akár az áruban jelentkezik, azonnal jelenteni kell a
forgalmi szolgálattevőnek, illetve a kocsiirányítónak.
Igaz
Hamis
1 pont
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Elegyrendezési táblázat: olyan segédeszköz, amely számtani sorrendben tartalmazza az
állomások iránypontszámait és azt, hogy az adott állomáson az egyes iránypontszám alá
tartozó kocsikat milyen elegyként kell kezelni, illetve mely vonattal kell továbbítani, és
melyik irány- (rendező-) vágányra kell sorozni. Igaz
Hamis
1 pont
2. feladat
Hogyan épül fel az elegytovábbítás rendszere?

Összesen: 28 pont

2.1. Irányítási Szabályzat

7 pont

2.2. Az állomási és a rendező pályaudvari műveleti idők

3 pont

2.3. Vonali és állomási műszaki berendezések adatai

2 pont

2.4. Irányvágány-specializáció

6 pont

2.5. A tehervonati Közlekedési Rend elemzése

2 pont

2.6. Várható igények számbavétele

2 pont

2.7. Elegyáramlatok felmérése, elemzése

5 pont

2.8. Egyéb érdekek

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! Állítását minden esetben indokolja meg!
Helyes döntés 2 pont, helyes indoklás 4 pont.
3.1. Határállomáson, ha a vonatfelvételt rádióval végzik, a vonatfelvevő brigád csak a
vonatfelvevőből áll.
……
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3.2. A vonatátvételi jegyzéket naponta eggyel kezdődő folytatólagos sorszámmal kell ellátni
még akkor is, ha több vonatátvevő brigád dolgozik a szolgálati helyen. Számítógéppel
készített rendezési jegyzék sorszámozása automatikus. (A vonatátvételi és rendezési jegyzék
kitöltése)
……
3.3. A nem személyszállító vonatok vonatterhelési kimutatásának rovatait az F. 1. sz. Jelzési
Utasítás előírásai alapján kell kitölteni.
……
3.4. A fuvarozási útvonal megállapítása a kilométermutatóból történik.

……

4. feladat
Összesen: 28 pont
Esettanulmány – utasítási szabályok összehasonlítása
Fogalmazza meg, hogy a Kocsiadat-felvételi könyv Megjegyzések rovatába, valamint a
határforgalomban végzett kocsiadat-felvételkor a Kocsiadat-felvételi könyv,
Vonatátvételi jegyzék, Vonatterhelési kimutatás Megjegyzések rovatába mit kell
felvenni!
4.1. A Kocsiadat-felvételi könyv Megjegyzések rovat vezetése

14 pont

4.2. Megjegyzések rovat vezetése határforgalomban

14 pont
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