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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

Vasúti személyfuvarozási pénztáros
Hálókocsikalauz

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 50%.
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1. feladat
1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét!

Összesen: 37 pont
9 pont

Az IRT menetdíj
3 pont
a) kétoldalú egyezmények alapján 30%-os kedvezményes ár.
b) CIV-GCC/PRR alapú, piaci ár, tartalmazza a menetjegy és helybiztosítás árát.
c) A Kelet–Nyugat díjszabás szerinti fix ár.
A Railjet zárt rendszerű vonat
3 pont
a) 1. és 2. kocsiosztályú hagyományos kocsikból álló szerelvény.
b) Premium Class, Business Class és Economy Class osztályú kocsikból áll.
c) utasellátó bisztrókocsit is továbbít.
A Trenitália
3 pont
a) a MÁV-START−SBB különleges ajánlatát, a „Zürich Sspecial”forgalmat jelenti.
b) a Budapest−Bécs viszonylati kedvezményt foglalja magában.
c) a Megállapodásban részes vasutak Olaszországba irányuló forgalma.
1.2. Kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!

10 pont

a) VMAEF

MÁV-START−GYSEV közötti forgalom

b) Belföldi közvetlen forgalom

Utánfizetés

c) Igazolás

Eltérő minőségű szolgáltatás

d) MJR

CIV Elektronikus menetjegy és helyjegy

e) EPA

Menetjegykiadó gép

1.3. Egészítse ki a következő mondatot!

3 pont

A helyfoglalási díjakat vasúthibából (műszaki ok, csatlakozásmulasztás, jegykiadóhiba stb.) igazolás alapján, kezelési költség
………………………………………………… kell visszatéríteni.
1.4. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
15 pont
A MÁV-START–UZ (Ukrajna) forgalom a CIV díjszabás alá tartozik.
Igaz
Hamis
A Fortuna ticket kontingentált promóciós ajánlat
Igaz
Hamis
A nemzetközi menetjegyek érvénytartama nem hosszabbítható meg.
Igaz
Hamis
A CIV Helybiztosítási okmány kezelési nyomtatvány.
Igaz
Hamis
EPA gépen keresztül a nemzetközi jegykiadás teljesen gépesített.
Igaz
Hamis
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2. feladat
Összesen: 23 pont
2.1. Mutassa be az osztrák kirándulójegyekre vonatkozó díjszabási és pénztárkezelési
szabályokat!
13 pont
2.2. Határozza meg a nemzetközi forgalom fogalmát, illetve a nemzetközi menetjegyek
érvénytartamát!
10 pont

3. feladat
Összesen: 40 pont
Budapest–Warszawa–Budapest viszonylatban közlekedő 476/202 203/477. sz.
METROPOL EuroNight nemzetközi vonaton a 7191101 pályaszámú, 356. sz.
hálókocsiban teljesít szolgálatot.
3.1 Állítson ki a megadott adatok alapján egy CIV Helybiztosítási okmányt! (1. sz.
minta)
15 pont
Bratislava állomáson jelentkezik egy házaspár, Katowice állomásig szeretnének utazni
egy ”duble” kategóriájú fülkében. A 42. és a 46 sz. ágyhelyen helyezze el az utasokat! A
pótjegy összegét EUR pénznemben egyenlítik ki. Az okmány száma: 001626.
(Használja a csatolt „útikalauzt” és díjszabás-kivonatot!) Árfolyam: 270 Ft.
3.2 Az alábbi adatok figyelembevételével készítse el a Háló- és fekvőkocsi elszámolást,
illetve a Pontozóívet!
25 pont
Az alábbi ágyhelyek lettek pénztárakban előre megváltva:
Odaút: folyó év, folyó hó 15.


A 11-es ágyhelyen utazó utas hálókocsipótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Budapest–Warszawa
- Kategória: tourist férfihely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 10.
- Pótjegy száma: 422342
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 4160 Ft
- Ellenőrző szám: 438720060772



A 32-es ágyhelyen utazó utas hálókocsipótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Budapest–Katowice
- Kategória: double női hely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 11.
- Pótjegy száma: 422422
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 5670 Ft
- Ellenőrző szám: 43872005314



Bratislava–Katowice viszonylatban az Ön által értékesített hálókocsipótjegyek
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Visszaút: folyó év, folyó hó 16.


A 32-es ágyhelyen utazó utas hálókocsipótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Warszava–Budapest
- Kategória: double női hely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 05.
- Pótjegy száma: 422324
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 6235 Ft
- Ellenőrző szám: 438770005421



A 36-os ágyhelyen utazó utas hálókocsipótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Warszawa–Budapest
- Kategória: double női hely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 05.
- Pótjegy száma: 422325
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 6235 Ft
- Ellenőrző szám: 438770005422



A 42-es ágyhelyen utazó utas hálókocsipótjegyének (PKP) adatai:
- Viszonylat: Warszawa–Bratislava
- Kategória: single hely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 08.
- Pótjegy száma: 245420700
- Jegyiroda: 1251
- Elszámolt (Hitel) összege: 13 230 Ft (49 EUR)
- Ellenőrző szám: 518906128859



Katowice–Budapest viszonylatban Ön értékesített egy 4 fős család (apa,
anya, nagymama, 3 éves gyerek) részére „tourist familie” kategóriában
hálókocsipótjegyet, 42 EUR, 11 340 Ft értékben. Ágyhelyek: 51, 53, 55.

Büféértékesítés 2 EUR értékben, melyről a DN7N-A/213457. sz. nyugtát állította ki.
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1. sz. minta
CIV Helybiztosítási okmány
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1. sz. segédlet
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2. sz. segédlet
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