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

Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Hálókocsikalauz
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!

10 pont

A sikeresen megtartott teljes és egyszerűsített fékpróba eredményét:
3 pont
a. valamennyi személyszállító és szolgálati vonatnál a menetigazolványba történő
bejegyzéssel kell bizonylatolni.
b. valamennyi nem személyszállító és szolgálati vonatnál a menetigazolványba történő
bejegyzéssel kell bizonylatolni.
c. valamennyi vonatnál a menetigazolványba történő bejegyzéssel kell bizonylatolni.
A féket vizsgáló dolgozónak a „Féket feloldani” jelzést vagy szóbeli utasítást követően
addig, ameddig a közelében lévő légfékes jármű fékje felold:
3 pont
a. a tisztán személyszállító kocsikból összeállított vonatoknál legalább 20, legfeljebb 40
másodpercig várnia kell.
b. a tisztán személyszállító kocsikból összeállított vonatoknál legalább 30, legfeljebb 40
másodpercig várnia kell.
c. a tisztán személyszállító kocsikból összeállított vonatoknál legalább 30, legfeljebb 50
másodpercig várnia kell.
A teljes fékpróba
4 pont
a. a vonat összes kocsijának tömörségvizsgálatából, a tárcsás fékes kocsiknál az oldott
állapotot az összes jármű fékberendezésének szemrevételezéses állapotellenőrzéséből, a befékezést és oldást követő vizsgálatából és a fékpróba
eredményének kiértékeléséből, rögzítéséből áll.
b. a vonat kocsijainak tömörségvizsgálatából, a kocsi fékberendezésének
szemrevételezéses állapot-ellenőrzéséből, a befékezést és oldást követő vizsgálatából
és a fékpróba eredményének kiértékeléséből, rögzítéséből áll.
c. a vonat összes járművének tömörségvizsgálatából, az összes fékes jármű
fékberendezésének szemrevételezéses állapot-ellenőrzéséből, a befékezést és oldást
követő vizsgálatából és a fékpróba eredményének kiértékeléséből, rögzítéséből áll.
1.2. Kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!

4 pont

a.

Személyvonati fék.

P

b.

Gyorsvonati fék

A

c.

Önműködő raksúlyfék

R

1.3. Egészítse ki a következő mondatot!

2 pont

Féktechnikailag leállítottnak kell tekinteni azt a vonatot, amely ………………….....
………………………………………………………………………… megszüntették
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1.4. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
4 pont
Ellenőrizni kell a féktuskók meglétét, kopási állapotát a fékberendezés mechanikus
szerkezeteinek ellenőrzése alkalmával.
Igaz
Hamis
1 pont
A fékpróbát a mozdonyok, motorkocsik esetében is mindig legalább két személynek kell
megtartani.
Igaz
Hamis
1 pont
Ellenőrizni kell a fékhengerdugattyúk alaphelyzetét a fékberendezés mechanikus
szerkezeteinek ellenőrzése alkalmával.
Igaz
Hamis
1 pont
A befékezéskor a vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha a tárcsás fék fékkijelző
berendezésének légfékes ablakaiban zöld színű tábla látható.
Igaz
Hamis
1 pont
2. feladat
Összesen: 20 pont
Mely dolgozók jogosultak, illetve kötelezettek a fékpróba megtartására?
3. feladat
Írja le a légfékkel végzett tolatószolgálati tevékenység szabályait!

Összesen: 20 pont

4. feladat
Összesen: 25 pont
Részletezze a fékpróba eredményének bizonylatolását az egyszerűsített fékpróba
alkalmával!

5. feladat
Összesen: 15 pont
Sorolja fel a lehetséges hibákat mágneses sínfékkel közlekedő vonatok fékpróbáinál!
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