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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 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 értékpapír
3 pont
a. valamely követelés végleges kiegyenlítéséig a pénztárban fedezetül szolgál.
b. készpénzkímélő fizetőeszköz.
c. a pénztár készletébe tartozó szigorú számadású nyomtatvány.
Az „Igazolás a tanulók vasúti kedvezmény igénybevételéhez” nyomtatvány
3 pont
a. kezelési nyomtatvány.
b. elárusítható nyomtatvány.
c. szigorúan elszámolandó nyomtatvány.
A CIV ellenőrző szelvényes jegy olyan nemzetközi menetjegy,
a. amelyet legalább két ország forgalmában adnak ki.
b. amelyet egy másik ország belföldi útszakaszára adnak ki.
c. amelyet MÁV-GYEV forgalomban adnak ki.
1.2. Kösse össze egy vonallal az összetartozó párokat!

3 pont

10 pont

a.

Beszolgáltatás

Pénzleadási könyv

d.

Jegyvizsgáló

Pénztárnapló

c.

Értékszállító tasak

Szigorúan elszámolandó nyomtatvány

d.

Számadási zárlat

Beszállítás

e.

Megrendelőlevél

Terhelésmentesítés

1.3. Egészítse ki a következő mondatot!

3 pont

A hivatalos elismervény a pénztárakban …………………………………………………
pénztári rendezésére szolgál.
1.4. A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak
bekarikázásával jelölje!
15 pont
A menetjegy megfelel a nyugta követelményének.
Igaz
Hamis
3 pont
Az útmegszakítással meghosszabbodik a menetjegyek érvénytartama.
Igaz
Hamis

3 pont

Az űrjegyszámadás szigorúan elszámolandó nyomtatvány.
Igaz
Hamis

3 pont

A jóváírási hiánylatot egyéb kiadásként kell elszámolni.
Igaz
Hamis

3 pont

A jegyalap tekercs kezelési nyomtatvány.

3 pont
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2. feladat
Összesen: 23 pont
2.1. Határozza meg, milyen menetjegyek nem szolgáltathatók ki a vonaton, továbbá
foglalja össze a VMAEF menetjegyek kezelésének szabályait!
14 pont
2.2. Határozza meg, milyen típusú menetjegyeket kell számviteli szempontból sorszám
szerint nyilvántartani és elszámolni!
9 pont

3. feladat
Összesen: 40 pont
A Budapest–Brassó–Budapest viszonylatban közlekedő 407/406. sz. CORONA nemzetközi
vonaton, a 7080 004 pályaszámú (WLAB), 428. sz hálókocsiban teljesít szolgálatot.
3.1 Állítson ki a megadott adatok alapján egy CIV helybiztosítási okmányt! (1. sz. minta)
15 pont
Szolnok állomáson jelentkezik egy házaspár, Cluj Napoca állomásig szeretnének
utazni egy „double” kategóriájú fülkében. A 31. és a 35. sz. ágyhelyen helyezze el az
utasokat! A pótjegy összegét EUR pénznemben egyenlítik ki. Az okmány száma:
001626.
(Használja a csatolt „útikalauzt” és díjszabást!) Árfolyam: 270 Ft.

3.2 Az alábbi adatok figyelembevételével készítse el a háló- és fekvőkocsi elszámolást,
illetve a pontozóívet!
25 pont
Az alábbi ágyhelyeket váltották meg előre pénztárakban:
Odaút: folyó év, folyó hó 15.
 12-es ágyhelyen utazó utas hálókocsi pótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Budapest–Sfantu Gheorghe
- Kategória: tourist férfihely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 11.
- Pótjegy száma: 421560
- Jegyiroda: 1155
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- Elszámolt (Hitel) összege: 4160 Ft
- Ellenőrző szám: 438770005695
 41-es ágyhelyen utazó utas hálókocsi pótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Budapest – Brasov
- Kategória: double női hely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 12.
- Pótjegy száma: 422451
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 6235 Ft
- Ellenőrző szám: 438770005296
 Szolnok–Cluj Napoca viszonylatban az Ön által értékesített hálókocsi pótjegyek.
Visszaút: folyó év, folyó hó 17.
 42-es ágyhelyen utazó utas hálókocsi pótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Brasov–Püspökladány
- Kategória: double férfihely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 12.
- Pótjegy száma: 422436
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 6235 Ft
- Ellenőrzőszám:438770005682
 46-os ágyhelyen utazó utas hálókocsi pótjegyének (MÁV) adatai:
- Viszonylat: Deda–Budapest
- Kategória: double férfihely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 08.
- Pótjegy száma: 422435
- Jegyiroda: 1155
- Elszámolt (Hitel) összege: 6235 Ft
- Ellenőrző szám: 438770005681
 31-es ágyhelyen utazó utas hálókocsi pótjegyének (CFR) adatai:
- Viszonylat: Brasov–Budapest
- Kategória: single hely
- Jegyváltás ideje: folyó év, folyó hó 10.
- Pótjegy száma: 356093
- Jegyiroda: 53
- Elszámolt (Hitel) összege: 14 555 Ft
- Ellenőrző szám: 538850040355
 Baile Tusnad állomástól Szolnok állomásig Ön értékesített egy 4 fős család (apa,
anya, 15 és 3 éves gyerek) részére „tourist familie” kategóriában halókocsi
pótjegyet, 46,20 EUR-t fizettek, mely 12 470 Ft értéknek felel meg. Ágyhelyek: 12.,
14., 16. Jegyszáma: 001627.
Büféértékesítés 540 Ft, amelyről a DN7N-A/213216. sz. nyugtát állította ki.
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