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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 01 0010 52 01
52 841 01 0010 52 02
52 841 01 0010 52 03
52 841 01 0010 52 04
52 841 01 0100 33 01
52 841 01 0100 52 01

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
Szállítmányozási ügyintéző
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó
Menetjegyellenőr
Menetjegypénztáros

Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közlekedésüzemvitel-ellátó
Közlekedésüzemvitel-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: 35 pont
100% = 35 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.
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1. feladat
Összesen: 14 pont
Ön mint egy személyszállítással foglalkozó közlekedési vállalat közlekedésstatisztikusa
azt a feladatot kapja felettesétől, hogy a cég járműtelepeinek járműjavítási adatait
elemezze.
A forgalmi-műszaki telepek adatai április hónapban a következők voltak:

Járműtelep
megnevezése

Javított
járművek száma
(db)

„A”

45

„B”

35

„C”

122

„D”

41

„E”

69

„F”

125

„G”

15

„H”

25

„I”

29

Megoszlási
viszonyszám
(

Koordinációs
viszonyszám

)

(

)

Σ
a) Határozza meg a megoszlási és a koordinációs viszonyszámokat, majd jellemezze
a kapott mutatószámokat halmozott oszlopdiagram, illetve hagyományos
oszlopdiagram segítségével! A koordinációs viszonyszámokat a „D” járműtelep
adatához viszonyítva képezze!
b) A kiszámított értékeket néhány mondatban jellemezze! Az elemzéshez használja
a

következő

szakkifejezéseket:

visszahívott

járművek,

fékrendszer

meghibásodása, új beruházás a járműtelepen, dolgozói szabadságolás, járművek
elektronikus utastájékoztató berendezéseinek cseréje!
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2. feladat
Egy 4 tagú család utazik 45,7 km-es távolságra. A család összetétele:

Összesen: 7 pont



Édesanya: 42 éves, dolgozó



1. gyermek: 15 éves, nappali tagozatos középiskolai tanuló



2. gyermek: 8 éves, nappali tagozatos általános iskolai tanuló



3. gyermek: 8 éves, nappali tagozatos általános iskolai tanuló (ikertestvér)

A család 2 útipoggyászt visz magával.
Mennyibe kerül az utazás?

3. feladat
Összesen: 14 pont
Az AGROBEV (Tatabánya, Külső sor 98.) importál 2 darab 8 tonnás szójaőrlő gépet
(soyamilling machine), (Sojamühle), (NHM: 8437), melyet Koperbe hozat a Longbeach
nevű hajóval. Az eladó: LUNDIA Ltd, Amraoti, India. Kikötői szállítmányozó
Koperben: Loksped Koper, (pozíciószáma: 11223344) (12, uL Solnic, Siovenia). Paritás:
FOB Bombay.
Az árut a kikötőből vasúton csomagolatlanul (unpacked/ohne Verpackung) kell
Tatabányára fuvarozni, egy nyitott, kéttengelyes vagonban. Vagonszám: 21 55 552
9872—2. Útvonal: Hodos/Őriszentpéter. A KUSGT köteléki díjszabás szerinti előírás:
"Tranzitáru tengerentúlról” (Tranzitware Von Übersee). Kísérőokmányok: Számla
(invoice) (Rechnung). A vevő szállítmányozója: Speditsped, Sopron. Kód: 97861529
Töltse ki a fuvarlevelet!
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Melléklet a 2. feladathoz

DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI
(HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK HATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS
KEDVEZMÉNYEIRŐL
ÉRVÉNYES 2007. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL
I. Teljes árú menetdíjak
A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből
történik.
II. Menetdíjkedvezmények
1. Díjtalanul utazhat korlátlan számban
a) a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves koráig,
b) a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az EU tagállam állampolgára, és nemzetközi
szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is,
c) a hadirokkant és hadiözvegy a részére kiadott igazolvány alapján, továbbá – ha a hadirokkant
igazoltan kísérésre szorul – annak kísérője,
d) a magyar jogszabályok alapján nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgár a
nyugdíjfolyósító szerv igazolásával,
e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 8. §-a (2) bekezdésének b)
pontjában meghatározott, 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött
hozzátartozója a nevére kiállított "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"
felmutatásával,
f) a menekült "Tartózkodási engedélye" felmutatásával.
2. 50%-os menetjegykedvezményre jogosult
a) a gyermek 6 éves kortól 14 éves korig,
b) az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási
viszonylatban,
c) levelező tagozatos diák a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) iskolába járásra történő utazásra, a
lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között a diákigazolvány alapján; a VOLÁN az utazási
viszonylat bejegyzésére külön igazolást adhat ki,
d) 10 éven aluli gyermeknek a legalább 6 gyermekből álló csoportja együttes utazása esetén a velük
utazó 2 kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; 10-nél több gyermek
együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre. A
megrendelést az igénybe venni kívánt járat(ok) üzemeltetőinek kell benyújtani olyan időpontban, hogy
visszaigazolásra kellő idő álljon rendelkezésre. A visszaigazolást jegyváltáskor be kell mutatni,
e) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkantnak a családtagja (a
kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek); a gyermekek
azonos feltétellel jogosultak a kedvezményre, mint a nagycsaládosok a 90%-os kedvezményre,
f) nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő,
g) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 10. §-a (1) bekezdésében
meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a
"Magyar igazolvány"-nyal, illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal és az e célra rendszeresített
"Diákigazolvány"-nyal, vagy az igazolvány, illetve a "Pótfüzet" "Diákkedvezmény" rovatában történt
érvényesítéssel együttesen igazolja A diákigazolványok időbeli érvényességét a III/3. pont tartalmazza.
3. 50%-os menetjegykedvezményre jogosult évente 16 alkalommal a 65. életévet be nem töltött
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a) saját jogú nyugellátásban, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt
összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy, valamint a hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi
járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban,
rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy,
b) az a külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről nyugdíjban részesül,
c) a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
d) a gyám és a gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy.
A jogosultak kedvezményüket a "Nyugdíjasok utazási utalványa" alapján vehetik igénybe.
A nyugdíjas vagy nyugdíjsegélyben részesülő az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával)
megoszthatja, ha az a nyugdíjkorhatárt már elérte. A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy
önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt. A "Gy" vagy "Gyám", illetve "GO" megjelölésű
utalványokat a gyám és a gyámolt személy – életkortól függetlenül – megosztva is használhatja.
A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét
közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes
menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a
VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24.
órájáig befejeződik.
Bármely közvetlen vagy átszállásos utazással elért célállomásról történő visszautazás minden esetben külön
útnak minősül és ezt csak a nyugdíjas utalvány újabb kedvezményes helyének (helyeinek) felhasználásával lehet
lebonyolítani. A kiadott kedvezményes menetjegyek mindig arra a járatra érvényesek, amelyekre azt kiadták.
4. 50%-os menetjegykedvezményre jogosult évente 12 alkalommal menettérti utazás esetén
a) a költségvetési szervek és intézmények – beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó
szerveket is – közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az
ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél 2001.
június 30-áig ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július 1-jétől
munkaviszony keretében foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,
az egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az előző
pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-,
közép- és felsőfokú oktatási és nevelési intézetekben.
A jogosultak kedvezményüket a munkáltatójuk által kiállított, tárgyévre érvényesített "Utazási utalvány"-nyal és
annak jogszerű használatának igazolásával (személyazonosság igazolása) igazolhatják.
A jogosult az utazási utalványt alkalmanként választása szerint vonaton, autóbuszon vagy átszállással mindkét
közlekedési eszközön is használhatja utazásra. Autóbuszon történő utazásnál a jegykiadó kedvezményes
menetjegyet szolgáltat ki az utazás tényének az utalványra történő bejegyzése mellett. Egy utazásnak tekinti a
VOLÁN a többszöri átszállással történő utazást, ha az az első utazás megkezdésének napját követő nap 24.
órájáig befejeződik.
A kedvezmény bármely helyközi viszonylatban történő menettérti utazásra használható. Egy kedvezményes
menettérti utazásnak minősül az odairányban
- a célállomásra történő közvetlen utazás,
- az átszállással történő utazás az utazás megkezdését követő nap 24. óráig, függetlenül az átszállások számától
és attól, hogy az utazás csak autóbusszal vagy vonattal és autóbusszal (kombináltan) történik,
valamint az ugyanilyen visszairányú utazás (visszautazás).
5. 90%-os menetjegy-díjkedvezményre jogosult
a) a nyugdíjasok kedvezményére jogosult személy, ha két 50%-os utazási kedvezmény összevonásával
ezt a kedvezményt választja, továbbá az évi 16 kedvezményének felhasználása után további két
alkalommal (a kedvezményes utazás feltételei azonosak az 50%-os kedvezmény feltételeivel),
b) az a vak személy, aki a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségek érvényes arcképes
igazolványával rendelkezik vagy a vakok járadékában részesül és ezeket igazolja, továbbá a vele utazó
1 fő kísérője,
c) az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes
igazolványával rendelkezik, és ezt utazáskor felmutatja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
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d) az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,
ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
e) az 1998. évi XXXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, ennek
igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,
f) a szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermeke(ük), ha a gyermek 18 éven aluli, vagy 26
éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy életkorától függetlenül,
akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhely igazolja,
g) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a lakóhelye (tartózkodási helye) és a közoktatási
szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény
székhelye (telephelye) között – az említett intézmények igazolása alapján,
h) a nappali, illetve szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen,
illetve esetenként bejáró gondozottja – az intézmény igazolása alapján – a gondozott lakóhelye
(tartózkodási helye) és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között,
i) a g) és h) pontban meghatározott tanuló (gondozott) legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) az
intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) lakóhelye közötti utazás során, ha az intézmény igazolása
szerint szükség van a kíséretre (az intézmény a tanuló/gondozott/ igazolványához az utazásnyilvántartólapot, illetve a betétlapot kiadta),
j) a h) pontban meghatározott gondozottat meglátogató személy (esetenként csak egy személy) az
intézmény székhelye és a látogató állandó lakóhelye között az intézmény igazolása alapján,
k) az az álláskereső, aki a Munkaerő-piaci Alapból vagy európai uniós forrásból támogatott képzésben
vesz részt - lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között, a munkaügyi központ
kirendeltségének igazolása alapján,
l) a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a
gyermekotthon által az utazás napjára kiállított utaslista alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása
esetén 10 gyermekenként további 2 fő jogosult a kedvezményre,
m) legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az utazás napjára
kiállított utaslista alapján,
n) évente 4 menettérti alkalommal a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII
törvény 8. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti személy, valamint
évente egy alkalommal a 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek
legalább10 személyből álló csoportja tagjai és két kísérőjük (a csoportos utazást szervező előzetes
bejelentésével), a "Magyar igazolvány"-uk illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-uk felmutatásával.
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Melléklet a 3. számú feladathoz
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