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Szakképesítés:   

54 841 10 Jegyvizsgáló  

 

SZVK rendelet száma: 

35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet szerint 

 

Komplex írásbeli feladat:  

Megadott adatok alapján utánfizetés megállapítása, vasúti kereske-

delmi ismeretek elméleti alapjai. Vonatközlekedés, valamint tolatás 

közben alkalmazandó vasúti jelzések, továbbá a forgalmi szolgálat 

végzésének elméleti alapjai. 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 
 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 
 

2022. 
 

 

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     
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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 csök-

kenteni 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 10 

3. Párosítás 15 

4. Mondat kiegészítés  20 

5. Váltók alkatrészei, csoportosítása 25 

6. Igaz – Hamis 20 

7. Menetdíj megállapítás, térkép 24 

8. Feleletválasztás, Párkeresés, Igaz-hamis,  36 

9. Utánfizetés, Utasleadás 20 

10. Forgalmi akadály 10 

11. Sorolja fel 10 

 
Összesen: 200 
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Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete    30 perc / 35 pont 

(11960-16) 

1. Feladat     10 pont 

TOTÓ kérdések  

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

 

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: c; e; h; j; k; n; o; r; s; v. 

 

3. Feladat 15 pont 

Párosítás. A bejárati jelzők jelzései: Állítsa őket párba! 

Megoldás: 1/J; 2/S; 3/O; 4/N; 5/R; 6/P; 7/C; 8/I; 9/A; 10/D; 11/B; 12/V; 13/G; 14/M; 

15/E 

 

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

4. Feladat     20 pont 

Mondatkiegészítés  

Egészítse ki az alábbi mondatokat az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 13. Menetrend fejezetének 

előírásai szerint! 

A menetrend szerepe: 

A menetrend a vasútüzemi munka szervezésének alapja és általános terve. Minden vonat 

részére menetrendet kell készíteni, és a vonatközlekedést a menetrend betartásával kell le-

bonyolítani. Kivételt képeznek a vágányzárolt vonalrészen, építés alatt lévő vágányon, két 

szomszéd állomás között, vagy a nyílt vonal meghatározott pontjáig közlekedő és onnan visz-

szatérő munkavonatok, munkagépek, valamint a segélymozdonyok és segélyvonatok. 

A menetrend fajtái: 

A menetrendek vasútüzemi célból, valamint az utasok és a vállalkozó vasúti társaságok tájé-

koztatására készülnek. A szolgálati menetrendek a vonatforgalom lebonyolításában résztvevő 

munkavállalók részére, a Közforgalmú menetrendkönyvek az utasok tájékoztatására szol-

gálnak. 
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5. Feladat  25 pont   

Ismertesse az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Váltók, váltó-és vágányútellenőrzés fejezetéből az 

alábbi esetekre vonatkozó szabályokat!  

a) Váltók alkatrészei:               15 pont 

Az alkatrészek felsorolása 

A váltók forgalmi szempontból figyelembe veendő alkatrészei: a tősínek, a csúcssínek, a 

csúcssíneket összekötő rudak, a gyökkötések, a sínszékek, egyes váltóknál az állítás 

megkönnyítésére beépített görgős csúcssínemelő szerkezetek, az állítókészülék, a váltó-

jelző, csúcssínrögzítő szerkezet (kampózár, zárnyelv) és a váltózár.   

                      3 pont 

Tősínek és csúcssínek 

A tősínek a folyó vágány megszakítás nélküli folytatását képező helyhez kötött sínszálak. 

Ezek mellett helyezkednek el a mozgatható csúcssínek, amelyek közül az egyik egyenes 

irányba vezet, a másik pedig jobbra, vagy balra terel.                                        

                                                                                                                                     2 pont 

A csúcssínek szabványos állása 

Az átállított váltónál az egyik csúcssínnek szorosan a tősínhez kell simulnia, a másiknak 

pedig olyan távolságra kell lenni a tősíntől, hogy a tősín és a csúcssín között a járművek 

nyomkarimái a csúcssín érintése nélkül haladhassanak át.     

                                                                                                                                     2 pont 

Feles állás 

Feles állásban van a váltó, ha bármely ok miatt mind a két csúcssín távol van a tősíntől, 

illetve a csúcssínrögzítő szerkezet nem került végállásba.     

                                                                                                                                    1 pont 

Gyökkötések 

A csúcssínek végét (gyökét) gyökkötések kötik össze a csatlakozó sínnel úgy, hogy a 

csúcssínek a váltó átállítása közben függőleges tengely körül elfordulhatnak. A rugalmas 

váltónál nincs gyökkötés, a váltó átállítását a csúcssínek rugalmas kialakítása teszi lehe-

tővé.              

                                                                                                                                    2 pont 

Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek 

A csúcssíneket váltósínszékek — egyes váltóknál az állítás megkönnyítésére beépített 

görgős csúcssínemelő szerkezetek — támasztják alá.      

                                                                                                                                    1 pont 

Összekötő rúd (rudak) 

Az összekötő rúddal (rudakkal) rendelkező váltóknál váltóállítás közben a csúcssínek 

egyidejű mozgását biztosítják.                                  

                                                                                                                                     1 pont 

 



  

Versenyzői kód:  53  

 

6/10 

 

35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet  

54 841 10 Jegyvizsgáló 
 

Csúcssínrögzítő szerkezetek  

A kampózár, vagy a zárnyelves csúcssín-rögzítő szerkezet, a hozzá tartozó állítókészü-

lékkel együtt akadályozza meg, hogy a simuló csúcssín a haladó jármű alatt eltávolodjék 

a tősíntől.             

                                                                                                                                    1 pont 

Állítószerkezetek  

A váltó állítása állítókészülékkel — helyszíni állítású váltóknál az ellensúlynak a másik 

végállásba helyezésével, központi állítású váltóknál vonóvezetékkel, vagy villamos úton 

— történik.             

                                                                                                                                    1 pont 

Váltójelző: A váltó állását jelző szerkezet (F.1. sz. Jelzési Utasítás).          1 pont 

 

b) A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból” témakörnek az informá-

ciós vázlatban szereplő előírásai: 

1) Csoportosítás                           2 pont 

Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk lezárható, le nem 

zárható, biztosított és nem biztosított váltókat. 

2) Lezárható és le nem zárható váltók              4 pont 

Lezárhatók, azaz lezárás után rongálás nélkül át nem állíthatók: 

− a váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók, 

− központból vagy a helyszínen reteszelhető helyszíni állítású váltók, 2 pont 

− az olyan központi állítású váltók, amelyeknek állító emeltyűje, állí-

tógombja a váltó megfelelő állásában rögzíthető, vagy hatástalanít-

ható, 

− biztonsági betéttel lezárt (fel nem vágható) váltók. 

A fenti feltételeknek meg nem felelő váltók a le nem zárható váltók.                   2 pont 

3) Biztosított és nem biztosított váltók                       4 pont 

Biztosítottak azok a lezárható váltók, amelyek előzetes lezárása nélkül a 

velük szerkezeti függésben lévő helyhez kötött jelzőket nem lehet to-

vább haladást engedélyező állásba állítani. 

                      2 pont 

Nem biztosítottak azok a váltók, amelyek az előzőekben meghatározott 

feltételek bármelyikének nem felelnek meg. Nem biztosítottaknak mi-

nősülnek a váltózárkulcs-azonosító berendezéshez tartozó váltók. 

                                                                        

                                                                                                                                             2 pont 
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Személyszállító járművek ismerete  

(11961-16)                                                   20 perc / 20 pont 

6. Feladat 20 pont 

Igaz - Hamis 

Az E. 2. sz. Fékutasítás szabályai és az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás előírásai 

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) igaz 

 

Fuvarozási alapok  

(11991-16)      30 perc / 24 pont 

7. Feladat 

Menetdíj megállapítása: 24 pont 

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

A számításhoz szükséges kilométer-távolság: 

Téglás – Cegléd = 170 km 

Cegléd – Kecskemét = 33 km 

Összesen: 203 km                                                             1 pont 

 

1 fő 90% 2. o. egy úti 203 km =   370,- x 2 fő =   740,-           5 pont 

1 fő 50% 2. o. egy úti 203 km = 1850,- x 2 fő =  3700,-          5 pont 

Gyorsvonati pótjegy 203 km =          325,- x 5 fő =    1625,-          6 pont 

Összesen:         6065,-          1 pont 
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b) A mellékelt térképen rajzolja be az utazás útvonalát!             6 pont 
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Vasúti kereskedelmi ismeretek (12105-16)       60 perc / 76 pont 

8. feladat                    36 pont 

8.1 

Megoldás: b, b, a, a, b, b                  6 pont 

 

8.2  

Megoldás:                   20 pont 

 

a 8 

b 7 

c 10 

d 1 

e 9 

f 2 

g 3 

h 5 

i 4 

j 6 

 

8.3  

Megoldás: Hamis, Igaz, Hamis, Igaz, Igaz             10 pont 

 

9. Feladat 20 pont 

a)  

164 km teljes árú 2. o. egy útra =   3130,-               4 pont 

164 km 50% 2.o egy útra =     1570,-               2 pont 

Menetdíj különbözet:     1560,-              1 pont 

Pótdíj       8000,-               6 pont 

Összesen:       9560,-Ft              1 pont 

b)  

15 napon belül bemutatja az érvényes START Klub 50% kártyáját bármely vasúti 

pénztárban, csak 1300 Ft-ot, az utólagos bemutatás díját kell befizetnie.   

                                                                                                                                    6 pont 
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10. Feladat                         10 pont 

Forgalmi akadály esetén az utas visszatérhet a kiindulási állomására, ha nem kíván tovább 

utazni.                     2 pont 

Igazolást ad ki a jegyvizsgáló, amin kijelöli a 905 sz. vonatot, amivel vissza kell térnie a kiin-

dulási állomásra.                    2 pont 

Az utas, Budapest Déli pályaudvarra érkezés után 30 percen belül igazoltatja az ügyeletes 

alkalmazottal, hogy visszatért a kijelölt vonattal.              3 pont 

Az igazolás birtokában bármely vasúti személypénztár visszatéríti a teljes menetjegy árát, 

kezelési költség levonása nélkül.                 3 pont 

 

11. feladat 

11.1. Feladat    5 pont 

5 tevékenység az alábbiakból: 

a) lármázni, énekelni, zenélni, 

b) szemetelni, dohányozni, 

c) szórakoztató-elektronikai, vagy más, zene, zaj kibocsátására alkalmas készüléket a 

többi utas számára hallható módon üzemeltetni, 

d) bármilyen eszközzel, tárggyal, vagy játékszerrel zajt okozni, 

e) kéregetni, engedély nélküli kereskedelmi tevékenységet folytatni, üveget gyűjteni, 

f) az utasok ruházatát, poggyászát, a járművet vagy a berendezési tárgyat bepiszkítani, 

megrongálni 

  

11.2. Feladat    5 pont 

5 tevékenység az alábbiakból: 

a) a többi utast zavarva ablakot nyitni, a fűtést, vagy a világítást szabályozni, 

b) a fülkeajtót úgy lezárni, hogy azt a jegyvizsgáló ne tudja kinyitni 

c) a feljáró-, a kocsivég- és a kocsiszakasz ajtót lezárni, a lezárt ajtót önhatalmúlag fel-

nyitni, 

d) menetközben a feljáró ajtót kinyitni, vagy nyitva hagyni, 

e) az ablakon kihajolni, vagy bármit kidobni, 

f) az ülésre védőtakaró nélkül felállni, lábat, vagy lábbelit feltenni, 

g) indok nélkül a vészféket meghúzni, vagy a vészjelzőt működtetni, 

h) kutyát póráz és szájkosár, vagy azonos biztonságot nyújtó eszköz nélkül szállítani 

(kivéve kísérő kutya szállítása) 


