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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

- A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell hasz-

nálni. 

- Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

- Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a ma-

ximálisan adható pontszám mellé! 

- A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

- A zárt (totó, párosítás) jellegű feladatoknál helyes válaszonként vagy 1-1 pont, vagy 2-2 

pont adható! Ha a versenyző a szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 

vagy 1-1- pont, vagy 2-2 pont levonásával járnak! 
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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

11991-16 Fuvarozási alapok 6 pont 

12105-16 Vasúti kereskedelmi ismeretek 94 pont 

11960-16 Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete 35 pont 

11961-16 Forgalmi ismeretek alkalmazása 45 pont 

11962-16 Személyszállító járművek ismerete 20 pont 

 

 

A feladat értékelése és megoldási javaslata 

A FELADAT 

SORSZÁMA 
A FELADAT LEÍRÁSA 

A FELADAT 

PONTSZÁMA 

1. Totó 10 

2. 
Egyszeres-többszörös választás kiválasztással Mondat 

kiegészítés 
10 

3. Párosítás 15 

4. Mondatkiegészítés 20 

5. Magatartás a vágányok között 25 

6. Igaz – Hamis 20 

7. Menetdíj megállapítás, térkép 24 

8. Feleletválasztás, Párkeresés, Igaz-hamis,  36 

9. Utánfizetés, Utasleadási lap 20 

10. Igazolás 10 

11. Sorolja fel 10 

 
Összesen: 200 
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Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete (11960-16) 30 perc/35 pont 

1. Feladat 10 pont 

TOTÓ kérdések 

Megoldás: 2; 1; 2; X; 1; X; X; X; 1; 2. 

 

2. Feladat 10 pont 

Egyszeres többszörös választás kiválasztással. 

A vonatközlekedés közben adható jelzések. 

Válassza ki és jelölje meg (karikázza be a betűjelét) az alábbiak közül annak a kijelentésnek, 

amely a vonatközlekedés közben adható jelzés lehet! 

Megoldás: b; d; e; g; h; j; n; o; r. 

3. Feladat 15 pont 

Párosítás. A kijárati jelzők jelzései: Állítsa őket párba! 

Megoldás: 1./L.;  2./F.;  3./E.;  4./B.;  5./J.;  6./P.;  7./C.;  8./M.;  9./A.;  10./D.  

 

Forgalmi ismeretek alkalmazása (11961-16) 40 perc/45 pont 

4. Feladat 20 pont 

Mondat kiegészítés 

Az F.2. sz.Forgalmi Utasítás „A vonatok összeállítása” témakörből az „Utánfutó (jármű) 

” –re vonatkozó szabályokból egészítse ki az alábbi mondatokat! 

A jelzőkocsi után továbbított kocsit illetve más járművet utánfutónak nevezzük. 

Utánfutóként általában csak egy és csak olyan kocsit illetve járművet szabad továbbítani, 

amelyet műszaki hiányossága miatt nem lehet a vonatba sorozni, vagy amelyet a besorozási 

szabályok értelmében csak utánfutóként szabad továbbítani. 

Utánfutó az alábbi vonatokkal és feltételek mellett továbbítható: 

a., valamennyi, legfeljebb 80 km/h sebességgel közlekedő nem személyszállító vonattal, ak-

kor ha a jelzőkocsival előírásszerűen összekapcsolható és a vonat légfék-fővezetékébe be-

köthető rakott vagy üres légfékes, vagy üres légfék-fővezetékes kocsi. A jól működő légféket 

a fékezésbe be kell iktatni, és az utánfutót a „Légfékbe beköthető” szöveggel kiegészített 

bárcával kell megjelölni; 

b.,külön menetben, műszaki kísérettel több utánfutó, illetve azok a kocsik (járművek), ame-

lyek az a) alpontban előírtak szerint nem továbbíthatók. 
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5. Feladat 25 pont 

Ismertesse az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Általános rendelkezései közül a „Szolgálati ma-

gatartás” témakörből az alábbi szituációra vonatkozó szabályokat!  

a., Az egy személy által kiszolgált mozdony vezetőjének cselekvőképtelensége 4 pont 

Ha az egy személy által kiszolgált dízel- vagy villamos mozdonyt a mozdonyvezető szolgá-

latképtelenné válása esetén az éberségi-, vagy a vonatbefolyásoló berendezés állítja meg, ak-

kor a vonatnál, illetve a mozdony közelében tartózkodó bármilyen forgalmi vizsgával rendel-

kező dolgozóknak segélynyújtási kötelezettsége van.      2 pont 

A járművet, mozdonyt, vonatot megfutamodás ellen biztosítani és a történteket a forgalmi 

szolgálattevőnek vagy a forgalmi vonalirányítónak jelenteni kell.   2 pont 

b., Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot 8 pont 

Biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak kell minősíteni a dolgozót, ha alkoholt, vagy 

kábító hatású szert fogyasztott, vagy állapota akadályozza a biztonságos munkavégzésben.

              2 pont 

Biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban szolgálatra jelentkező dolgozónak a szol-

gálatot nem szabad átadni.          2 pont 

Ha a dolgozó a szolgálatvégzés során a biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná válik, ak-

kor a dolgozót szolgálatban megtűrni nem szabad.      2 pont 

Mindkét esetben a dolgozót a vasútüzem területéről el kell távolítani. Az ittasság megállapítá-

sának részletes szabályait a Munkavédelmi Szabályzat (MvSz) tartalmazza.   

              2 pont 

c., Munkahely elhagyása 6 pont 

A dolgozó a munkahelyét — veszélyhelyzet kivételével — csak a munkaviszonyára vonatko-

zó szabályok, valamint a szakmai utasítások vonatkozó előírásai szerint vagy a közvetlen fe-

lettesének engedélyével hagyhatja el.        3 pont 

A dolgozó a visszatéréskor köteles jelentkezni az engedélyt adónál, aki a dolgozót visszatéré-

se után még a munka folytatása előtt köteles tájékoztatni a távollétében történt és a munka-

végzéssel kapcsolatos változásokról.        3 pont 

d., Rendelkezések adása és végrehajtása 7 pont 

Rendelkezéseket röviden és érthetően kell adni.      2 pont 

A dolgozó köteles megtagadni a munkavégzést minden olyan esetben, ha azzal vagy a mun-

káltató utasításának teljesítésével a forgalom biztonságát, életét, egészségét vagy mások testi 

épségét közvetlenül veszélyeztetné.        2 pont 

Ha a dolgozó rendelkezésre jogosult feljebbvalójától olyan rendelkezést kap, amely megítélé-

se szerint utasítás vagy szabályellenes, köteles erre figyelmét írásban felhívni, és ha a rendel-

kezést adó ennek ellenére ragaszkodik rendelkezése végrehajtásához, akkor ezt a rendelkezést 

adó köteles írásban megismételni, vagy ennek hiányában a rendelkezést adó részére a szolgá-

latot a rendelkezés végrehajtásáig át kell adni.       3 pont 
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6. Feladat 20 pont 

Igaz Hamis 

Az E. 2. sz. Fékutasítás fogalom meghatározásai és az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Uta-

sítás alapfogalmai közül válassza ki, hogy melyik igaz és melyik hamis! 

a., igaz; b., hamis; c., igaz; d., hamis; e., igaz; f., igaz; g., hamis; h., hamis; i., igaz; j., 

hamis. 

Fuvarozási alapok (11991-16) 30 perc/24 pont 

7. Feladat 24 pont 

Ön a Szeged – Budapest Nyugati viszonylatban közlekedő IC 707 sz. vonaton teljesít szol-

gálatot, amelyre a pót és helyjegy váltása kötelező. 

 

Kiskunfélegyháza állomáson felszáll a vonatra három utas. Nem rendelkeznek menetjeggyel. 

Felszállás után egyikük felmutatja SINOSZ igazolványát, a másik pedig a nappali tagozatos 

diákigazolványát. Mindkét igazolvány érvényesítve van. Elszámolásukat kérik Cegléd – 

Szolnok útvonalon Hajdúszoboszlóra. Ceglédtől gyorsvonattal kívánnak tovább utazni. Végig 

2. kocsiosztályon, a legnagyobb kedvezmény figyelembevételével kérik az elszámolásukat. 

Kiskunfélegyháza állomáson biztosított volt a jegykiadás. 

a. Számolja ki, mennyit fizetnének a vonaton!       18 pont 

A számításhoz szükséges kilométer-távolság: 

Kiskunfélegyháza – Cegléd =   58 km 

Cegléd – Hajdúszoboszló =   128 km 

Összesen:     186 km 

 

1 fő 90% 2. o. egy úti 186 km =  340,- x 2 fő =    680,- 

1 fő 50% 2. o. egy úti 186 km =    1710,- 

IC pót és helyjegy 58 km = 450,- x 3 fő =  1350,- 

Gyorsvonati pótjegy 128 km = 205,- x 3 fő =   615,- 
Pótdíj 2600x3 fő       7800,- 

Összesen:        12155,- 

b. A mellékelt térképen rajzolja be az utazás útvonalát!       6 pont 
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Vasúti kereskedelmi ismeretek (12105-16) 60 perc/76pont 

8. Feladat 

a) Az alábbi kérdések alapján válassza ki a megadott válasz lehetőségek közül az egy jó 

választ!             6 pont 
 

A) Ausztrál állampolgárságú család utazik a vonaton, belföldi viszonylatban. Szülők, vala-

mint 11, 15 és 17 éves gyermekeik. Milyen kedvezménnyel tudja őket elszámolni?  

a. Családi kedvezményre jogosultak a szülők (33%). A 11 éves gyerek jogosult a gyermek 

kedvezményre (50%). A két idősebb gyerek teljes árú menetjegyet kap. 

b. Jogosultak a nagycsaládosok utazási kedvezményére, valamennyien 90%-os ked-

vezményt kapnak. 

c. Mivel külföldi állampolgárok nem jogosultak belföldi utazási kedvezményre. 

 

B) Mi a jegyvizsgáló teendője a vonaton, ha egy utas az Ellátottak utalványa alapján, az in-

terneten vásárolta meg a 90%-os 2. kocsiosztályra szóló menettérti jegyét?  

a. Tájékoztatja az utast, hogy legközelebb az utalványon a kezelési helyek érvényesítését az 

állomáson a pénztárban kell bélyegeztetnie. 

b. Az utalványon a kezelési helyek érvényesítését vagy az 1 db 90% -os, vagy összesen 

2 db 50% bélyegzési helyen, elvégzi az érvényesítést. „JK„ és az aktuális vonat-

szám és dátum megjelölésével. 

c. Az utalványon a kezelési helyek érvényesítését összesen 1 db bélyegzési helyen, elvégzi 

az érvényesítést. „JK„ és az aktuális vonatszám és dátum megjelölésével. 

 

C) Melyik állítás igaz?  

a) A jegykiadó automata meghibásodása esetén – amennyiben a vasútállomás területén pénz-

tár nem működik – az utas a vonaton csak a Vasúti Menetdíjtáblázatok C. Fejezetében 

előírt pótdíj megfizetése mellett válthatja meg menetjegyét. 

b) A jegykiadó automata meghibásodása esetén – amennyiben a vasútállomás területén 

pénztár működik – az utas a menetjegyét a pénztárban vásárolhatja meg, a vonaton 

csak a Vasúti Menetdíjtáblázatok C. Fejezetében előírt pótdíj megfizetése mellett 

válthatja meg menetjegyét. 

c) A jegykiadó automata meghibásodása esetén – a vasútállomás területén működő pénztár 

nyitva tartási idején túl – az utas a vonaton csak a Vasúti Menetdíjtáblázatok C. Fejezeté-

ben előírt pótdíj megfizetése mellett válthatja meg menetjegyét. 
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b) Keresse meg a párokat! Minden megtalált pár 2 pont    20 pont 

Az üres táblázatba, írja be az összetartozó pár betű és szám jelét! 

 

a 6 

b 3 

c 9 

d 8 

e 2 

f 10 

g 4 

h 1 

i 5 

j 7 

 

c) A következő állítások helyességét az „Igaz”, illetve helytelenségét a „Hamis” szavak 

bekarikázásával jelölje!         10 pont 

 

Otthon nyomtatott menetjeggyel, érvényességén belül, bárki 

utazhat. 

Igaz Hamis 2 pont 

Elégtelen a menetjegy, amely rövidebb viszonylaton érvé-

nyes, mint amilyen viszonylatban az utas utazik. 

Igaz Hamis 2 pont 

Érvénytelen a menetjegy, amely felmutatásakor az utas ked-

vezményes árú menetjegy használatára való jogosultságát 

nem tudja bizonyítani. 

Igaz Hamis 2 pont 

Forgalmi akadálynak nevezünk minden olyan, a személyszál-

lítási szolgáltatás akadályoztatásának minősülő körülményt, 

amely a személyszállító vonat késését vagy kimaradását 

eredményezi. 

Igaz Hamis 2 pont 

Az első jegyvizsgálatkor a vonaton pótdíj megfizetésével 

válthat menetjegyet a kísérővel utazó fogyatékkal élő, vagy 

csökkent mozgásképességű személy. 

 

 

Igaz 

 

 

Hamis 

 

 

2 pont 

   

 

9. Feladat 20 pont 

A mai napon, a Szombathely – Budapest Déli viszonylatban közlekedő 901 számú gyorsvona-

ton az utas átad egy 90% -os kedvezményű, 187 km-es, Celldömölk – Kelenföld viszonylatra 

érvényes 2. kocsiosztályra, egy útra szóló, gyorsvonati pótjegyet is tartalmazó menetjegyet. 

Érvényes Ellátottak utalványát nem tudja hozzá felmutatni. 

Az itt megadott adatokat figyelembe véve, állapítsa meg az Utasleadás összegét! 

Az elszámoláshoz szükséges menetdíjat, a mellékelt táblázatból állapítsa meg! 

Az utasra vonatkozó hiányzó adatokat, tetszés szerint pótolja! 

 

187 km teljes árú 2. o. egy útra =   3410,-  vagy  3705,- 

187 km 90% 2.o egy útra = -     340,-  vagy    635,- 

Menetdíj különbözet:   3070,- 

Pótdíj     8000,-  

Összesen:     11070,-Ft 
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MÁV-START Zrt 

Adó szám:13834492-2-44  Össz.km:187…km ebből 1.oszt.---....km 

Sor.:001 

UTASLEADÁSI LAP     Nr:   000001 

(Tőlap) 

2019. év …01.. hó 30.- n  901 sz. vonattól leadva 

Név: MINTA TIHAMÉR. 

Szül.hely (év, hó, nap) SZOMBATHELY , 1957. 08. 11.…………………….. 

Anyja neve: NAGY ANNA……………………………….. 

Lakóhely: SZOLNOK, RÓZSA KÖZ 5.   5000 

………………………………………………………………….…………………………. 

Tartózkodási hely: …UA.…………………………………………………….. 

Személy ig. sz.: ………123456 AU………………………………….. 

Károkozásnál: tanúk neve, lakcím, személy ig. sz.: ………----………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

Leadás oka:CELLDÖMÖLK…– tól KELENFÖLD…ig …………….. 

Kedvezményes menetjeggyel utazott, érvényes ellátottak utalványát nem tudta felmutatni. 

Pénztár nyitva volt…………………………… 

Menetdíj-különbözett: ..3070  Egyéb:  

ÁFA %: …21,26%………  ÁFA %: ………………………………….. 

ÁFA %: …………………   ÁFA%: ………………………………….. 

Pótdíj: …………8000…  Pótdíj: …………………………................ 

…………………………………  …………………………………………… 

Összesen: ……11070,-………..  összesen: ………………………………… 

Tizenegyezer-hetven…………………………………………….. 
Tudomásul veszem, hogy a MÁV-STARTZrt. részéről a követelés engedményezésre (faktorálásra) kerülhet. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a feltüntetett személyes adataim az engedményezés (faktorálás) során, azaz adatkeze-

lésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megismerhetővé váljanak.  

 

 

…26543210……. …Utas aláírása… 
a leadó jv. Neve és törzsszáma                         A fent szereplő adatok a valóságnak megfelelőek 
 Az utánfizetés megállapításával egyetértek – nem értek egyet 
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10. Feladat 10 pont 

Ön a 852 sz. számú vonaton jegyvizsgáló.  

A Budapest Déli - Fonyód viszonylatra szóló 157 km távolságú 50%-os 12185678921 számú 

menetjeggyel utazó utas átad még egy ugyan ilyen jegyet, amelynek száma 12185678922. 

Jelzi, hogy barátja nem érte el a vonatot. Miről tájékoztatja, milyen lehetősége van? Mi a te-

endője? Amennyiben szükséges állítsa ki az Igazolást! 9 óra 50 perckor találkoztak a vonaton. 

 

sorozat:0001                           00001 

IGAZOLÁS 

 

A …852sz ……………….vonaton/állomáson  jelentkezett ……12185678921……………… 

számú, 2.. kocsiosztályra érvényes …50%..mérséklésű egyúti/ menettérti menetjegy tulajdo-

nosa. * 

1. Utazását ………………………….………….. állomáson megszakítja, 

2. Utazásról ………………………………………….. állomáson lemond    

    saját elhatározásából- vasút hiba miatt (csatlakozás mulasztás, vonat elmara-

dás……………)* 

3. …………………. állomástól …………………. állomásig 2. kocsiosztályon utazott  saját  

    elhatározásából  -  vasút hiba miatt (ülőhely, fűtés, világítás hiány.………………...…)* 

4. A  12185678922sz. menetjegyet utazásra nem használta, mert a szükségesnél több menet-

jegye  

    volt. (A felhasznált menetjegyet is meg kell őrizni és a visszatérítési igényhez csatolni.) 

5. A fenti számú menetjegy …………………… állomástól …………………… állomásig 

     ………………….. útirányon át a ………… sz. vonaton érvényes 20……………....hó….-

ig 

    tovább / visszautazásra * (Az érkezést követő 30 percen belül az állomás ügyeletes dolgo- 

zójávaligazoltatni kell.) 

    …………852sz vonat….., 2019.. év …01…hó 30 .nap ……9.50…óra.. 

……………xy…………852……………………………….. 

( aláírás és állomásnév bélyegző vagy vonatszám) 

 

6. Az utas a ………….sz. vonattal visszaérkezett. 

………………………….., 20.. év …………hó ……nap ………óra 

( állomásnév bélyegző)  aláírás 

(* a megfelelő részt be kell karikázni) 
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11. Feladat 10 pont 

Sorolja fel, hogy mikor érvénytelen a menetjegy! (1 pont minden válasz) 

- amelynek szövegét jogosulatlanul megváltoztatták, ideértve azt is, ha az utas által kitöl-

tendő rovatokban átírás, felülírás, törlés látható,  

- amelyet annyira megrongáltak vagy megcsonkítottak, hogy emiatt annak ellenőrzése lehe-

tetlenné válik,  

- amelyen az olvasható adattartalom és az ellenőrzésre szolgáló kódból visszafejthető ada-

tok között eltérés van,  

- amelyet nem a menetjegyen névvel vagy igazolványszámmal feltüntetett jogosult mutat 

fel  

- amely hőpapíron került kiszolgáltatásra és a nem megfelelően gondos kezelés miatt az 

adatai olvashatatlanná válnak,  

- amelynek érvénytartama lejárt,  

- amelynek érvénytartama még nem kezdődött meg,  

- amelyet a belföldi menetdíj figyelembevételével adtak ki, de az utas nemzetközi forga-

lomban utazva használja fel,  

- amely az utas által utazandó útvonal egy részén már vagy még nem érvényes  

- amelynek ellenértékét a fizetőeszközzel visszaélve egyenlítették ki.  


