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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet. Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megvá-

laszolásával kezdje! 

A feladatok megoldásánál vegye figyelembe a következőket: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

o Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál, ahol a feladat kimondottan kéri ki 

kell jelölnie a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva). 

Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, ha a 

megoldás egyébként helyes.  

o Nem a kért kerekítéssel feltüntetett eredmény esetén az egyébként szakmailag helyes ered-

ményért nem jár pont. 

o A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat, információkat a feladatoknál megtalálja, 

ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt megoldás nem fogadható el. 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás minden esetben egyértelmű legyen. Ellenkező 

esetben a feladat megoldása nem ér pontot. Amennyiben a feladat megoldásához segédtábla 

áll rendelkezésre, csak az abba beírt mellékszámítások és eredmények fogadhatók el.  

5. Meg nem engedett segédeszköz használata kizárást von maga után. 

6. Képlet mellékszámításként nem fogadható el. 

7. Nem a kért mértékegységgel feltüntetett eredmény esetén az egyébként szakmailag helyes 

eredményért nem jár pont. 

8. „gördülő hiba” Hibásan megoldott feladatnál a hibavétés helyén nem jár pont. A feladat 

későbbi részében, a hibás adattal számolt, logikailag jó megoldásra (mellékszámításra és 

eredményre) sem jár pont.  

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 12 pont 

Az alábbi szemelvényekhez kapcsolódó kérdések megadott válaszlehetőségei közül válassza 

ki a helyest, és írja a betűjelét a táblázatba! (6*2 pont)  

Kérdésenként csak egy helyes megoldás fogadható el. Több megoldás vagy nem megfelelő 

válasz megjelölése, vagy nem egyértelmű jelölés pontlevonással jár. (-1 pont/db) Maximális 

pontlevonás: a feladat összességében nem lehet negatív pontszámú. 

 

Feladatrész a. b. c. d. e. f. 

Választás betűjele       

 

„A német DB Cargo vasúti logisztikai társaság 2020-ra húsz százalékkal, évi 100 ezerre növe-

li konténeres vasúti forgalmát Kína és Európa között. 

A kínai oldalon már több tucat vállalat verseng az európai vasúti áruforgalmi üzlet lebonyolí-

tásáért. Az egyik ilyen a 20 milliós lakosú közép-kínai Csungking városában működő Yu-

xinou, amely 2011-ben tizenegy Európába indított konténerszerelvénnyel kezdte meg a mű-

ködését és már évi 700 szerelvénynél tart. A szerelvények Európa felé rendszerint elektronikai 

eszközökkel és készülékekkel vannak megrakva, a visszaúton pedig feldolgozott mezőgazda-

sági termékeket, például tejport szállítanak. 

A nagy német iparvállalatok is egyre gyakrabban veszik igénybe a vasúti áruszállítási útvona-

lat Kínába. A vasúti áruszállítási összeköttetés létesítése valóban számos előnyt kínál, két 

héttel rövidebb szállítási időt, mint tengeren és sokkal olcsóbbat, mint repülővel – mutatott 

rá Ethan Shu, a sencseni Chinatrans International szakembere. A szállítási útvonal emellett 

politikailag stabil területeken halad át és nem kell számolni kalóztámadásokkal sem, mint a 

tengeren. 

Kína nem hivatalosan “Új Selyemút” néven ismert, hivatalos nevén “Egy övezet, egy út” inf-

rastruktúra-fejlesztési és kereskedelempolitikai kezdeményezése mostanra már háromjegyű 

dollármilliárdos beruházási összeggel gigantikus méreteket öltött. 

A vasúti szerelvények három fő útvonalon haladnak: az északi ág Mongólián és Oroszorszá-

gon át vezet Európába, a középső ág a nyugat-kínai sivatagos Hszincsiang (Xinjiang) auto-

nóm tartományon és Kazahsztánon át, a déli útvonal pedig szintén Kazahsztánon át, de a 

Kaszpi-tenger, Azerbajdzsán, Románia, Ukrajna és Lengyelország érintésével érkezik Euró-

pába. A három útvonal együttesen az idén februári keltezésű kínai adatok szerint 15 európai 

országban ötven végállomással rendelkezik már.” 

MLBKT 20 százalékkal nő a kínai forgalom; https://logisztika.hu/2019/06/20/db-cargo/ Ol-

vasva: 2019.06.25 

 

a.) Hány ezer konténeres forgalmat bonyolított le egy évben Kína és Európa között a német 

DB Cargo 2020. év előtt a vizsgált időszakban? 

A. 80,0 

B. 83,33 

C. 100,0 

https://logisztika.hu/2019/06/20/db-cargo/
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b.) A Yuxinou vállalat naponta átlagosan hány konténerszerelvényt indított Európába? (éves 

szinten 360 nappal számolva)? 

A. 252 000 

B. 1,9 

C. 0,5 

c.) A Yuxinou vállalat 2011. évhez képest hányszorosára növelte a konténerszerelvény for-

galmát? 

A. 1,6 

B. 63,6 

C. 700 

d.) A kínai adatok alapján egy európai célországban átlagosan hány végállomása van a konté-

nerszerelvényeknek? 

A. 3,3 

B. 50 

C. 750 

e.) Kína és Európa közötti vasúti és légi áruszállítás közötti időkülönbség …. 

A. a cikkből nem derül ki. 

B. a cikk szerint 2 nap. 

C. a cikk szerint 2 hét. 

f.) Az „Új selyemút” és az “Egy övezet, egy út” kifejezések …. 

A. nem azonos kezdeményezések. 

B. hasonló kezdeményezések. 

C. ugyanaz a kezdeményezés más néven.  

 

2. Feladat ..... pont / 8 pont 

Készítsen folyamatábrát a Lipóti pékség napi gyártási kalkulációjához az alábbi szemelvény 

alapján!  (8*1 pont)  

Lipóti Pékség: Van sütnivalójuk 

A szállítás az első boltok megnyitása óta megoldandó feladat. Az alapelv rendkívül egyszerű: 

minden egyes boltba naponta egyszer van szállítás, a teherautók pedig állandó túrajáratokon 

járnak, egy-egy útvonalon legfeljebb féltucatnyi boltot kiszolgálva. A Ledotrans és a Lipóti 

Pékség gyárai valóságos szimbiózisban élnek: az előbbi fuvarszervezői ott ülnek minden 

gyárban, tudják a kiszállítandó mennyiségeket, a célállomásokat, és ennek alapján pontosítják 

a napi járatokat. 

A boltvezetőknek minden nap délig kell leadniuk a másnapi rendelést; erre azért van szükség, 

hogy a délutáni műszak időben nekiállhasson a megfelelő mennyiségű kenyér legyártásának. 

Akkor sincs baj, ha egy bolt elfelejt rendelni: a rendszer tárolja az előző heti megrendeléseket, 
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és ha nem jönne be új igény, automatikusan küldik az előző hét azonos napjára szóló szállít-

mányt. Ugyanakkor lehetőség van egy hétre előre rendelni is. 

A rendeléseket a készáru-raktárban boltonként és járatonként készítik össze és számolják át. 

Az első járatok éjjel két óra körül állnak be a rámpához. Először a távolabbra menő teherau-

tókat pakolják meg, mert az árunak lehetőség szerint hajnali négy és hat óra között minden 

boltba oda kell érnie. 
Forrás: https://logisztika.hu/2011/10/21/lipoti-pekseg-van-sutnivalojuk/ 

Folyamatábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://logisztika.hu/2011/10/21/lipoti-pekseg-van-sutnivalojuk/
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3. Feladat ..... pont / 14 pont 

Készítse el a termék MRP tábláját! 

A feladat megoldásához használja az alábbi tájékoztató szöveg, ábra és táblázat információit!  

Ön egy gyártó és forgalmazó vállalkozás logisztikai ügyintézője. Felettesétől azt a feladatot 

kapja, hogy készítse el a termékük anyagszükséglet tervezését.  

A késztermék több részegységből áll.  

A termék gyártmányfája: 

 

A zárat, a csavart, az üvegbetétet és a lapszerkezetet alvállalkozó partnerektől szerzik be, az 

üzemben az ajtólap és a késztermék összeszerelése történik.  

A termelési vezérprogram alapján a 3. hétre 215 darab, a 4. hétre 253 darab készterméket kell 

összeszerelniük. Az 3. hét elején 2 gyűjtőegységnyi késztermék van készleten (készleten 

megbontott gyűjtőegység is lehet). Egy gyűjtőegységben 10 darab késztermék van. 

A késztermék összeszerelése 1 hetet vesz igénybe és az összeszerelési sorozatnagyság egy 

gyűjtőegység. A késztermék raktár csak teljes, bontatlan gyűjtőegységeket rendelhet a gyár-

tástól, minimum rendelés ez esetben 25 gyűjtőegység.  

A késztermék raktárból való kiszállításkor ezeket a gyűjtőegységeket már megbonthatják.  

A következő paraméterek ismertek a termék alkatrészeinek, részegységeinek bekerüléséhez 

kapcsolódóan: 

Alkatrész Nyitókészlet 

Átfutási 

idő 

Bekerülési  

egység tartalma 

Minimum 

rendelés Megjegyzés 

(hét) (db/egység) (egység) 

Ajtólap 
2. hét:  

4 egység + 5 db 
1 20 20 10 % hibaráta* 

Zár 
2. hét:  

3 egység + 5 db 
2 25 10 - 

Csavar 
2. hét:  

2 egység + 2 db 
3 30 10 

A beszállító a 3-4. héten leál-

lást tart, így nem szállít. 

Üvegbetét 

1. hét:  

2 egység + 10 

db 

2 50 20 
4 hetes ciklusok vannak (1- 4. 

hetet egyben kell megrendelni) 

Lapszerkezet 
1. hét:  

1 egység + 5 db 
3 100 10 

A beszállító hetente  

két alkalommal szállít. 

* A rendelés kiszámításánál azt kell figyelembe venni, hogy a beérkezett anyagok (alkatrészek, 

részegységek) között esetenként előfordulnak minőségi hibásak. Azaz annyival többet kell ren-

delni, hogy a hibásakat leszámítva is kielégítse az igényt.  

A hibák az áruátvételnél még nem derülnek ki, de folyamatos minőségellenőrzést végeznek a 

teljes készletre vonatkozóan, így az adott heti zárókészlet számításánál már kalkulálni kell 

velük.  

Ajtó 

Ajtólap 

(2 db) 

Zár 

(1 db) 

Csavar 

(4 db) 

Üvegbetét 

(2 db) 

Lapszerkezet 
(1 db) 
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Mellékszámításait nem szükséges feltüntetnie. Kerekítési pontosság: egész a logikai kerekítési 

szabályok szerint! 

 

Termék/ 

alkatrész (db) 
Hetek 1. 2. 3. 4. Pont 

Késztermék 

Bruttó szükséglet      2*0,5 

Nyitókészlet     2*0,5 

Nettó szükséglet     2*0,5 

Tervezett beérkezés     2*0,5 

Tervezett rendelés     2*0,5 

Ajtólap 
 

Bruttó szükséglet      2*0,5 

Nyitókészlet     3*0,5 

Nettó szükséglet     2*0,5 

Tervezett beérkezés     2*0,5 

Tervezett rendelés     2*0,5 

Üvegbetét 
 

Bruttó szükséglet      2*0,5 

Nyitókészlet     3*0,5 

Nettó szükséglet     0,5 

Tervezett beérkezés     0,5 

Tervezett rendelés     - 
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4. Feladat  

a.) Határozza meg, hogy az adott település mely Magyarországgal határos országhoz kapcso-

lódó határátkelőhely!  ..... pont / 6 pont 

Írja az ország betűjelét a táblázatba! (12*0,5 pont)  

Településenként csak egy helyes megoldás fogadható el. Több megoldás vagy nem megfelelő 

válasz megjelölése, vagy nem egyértelmű jelölés pontlevonással jár. (-1 pont/db) Maximális 

pontlevonás: a feladat összességében nem lehet negatív pontszámú. 

 

A. Románia 

B. Ukrajna 

C. Horvátország 

D. Szlovákia 

E. Szlovénia 

F. Ausztria 

G. Szerbia

 

b.) Határozza meg, hogy az adott településeket közvetlenül mely Helsinki folyosó köti össze! 

 ..... pont / 6 pont 

Írja a folyosó számát a táblázatba betűjelzés nélkül! (12*0,5 pont)  

Folyosónként csak egy helyes megoldás fogadható el! Több megoldás vagy nem megfelelő 

válasz megjelölése, vagy nem egyértelmű jelölés pontlevonással jár! (-1 pont/db) Maximális 

pontlevonás: a feladat összességében nem lehet negatív pontszámú! 

 

Települések Folyosó 

Tallin - Riga - Vilnius  

Budapest - Újvidék - Belgrád  

Helsinki - Szentpétervár - Moszkva  

Berlin - Varsó - Moszkva  

Drezda -Wroclaw - Kijev   

Szkopje - Szófia - Várna  

Prága - Budapest - Bukarest  

Fiume - Zágráb - Budapest   

Bécs - Budapest – Belgrád  

Budapest - Arad - Szaloniki  

Gdansk- Katiwice -Brno  

Trieszt - Budapest - Kijev  

Határátkelőhely Ország betűjele  Határátkelőhely Ország betűjele 

Ártánd   Parassapuszta  

Beregsurány   Rédics  

Drávaszabolcs   Sopron  

Hegyeshalom   Tompa  

Letenye   Tornyiszentmiklós  

Gyula   Tiszabecs  
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5. Feladat ..... pont / 14 pont 

Számítsa ki az alábbi rövid feladatokat! Kerekítési pontosság: egész a logikai kerekítési sza-

bályok szerint.  

Kizárólag az eredményért jár a pont, viszont az eredmény mellékszámítás nélkül nem értékel-

hető.  (7*2 pont)  
 

a) Ha a nyitókészlet 10 000 ezer darab, a forgási idő 15 nap (360 nap/év), az éves felhasználás 

480 000 ezer darab, akkor hány ezer darab a zárókészlet? 

Számítás Eredmény 

  

 

b) Ha egy termelési folyamatban a műveleti idők rendre: 1 perc, 2 perc, 5 perc, 3 perc, 1 perc, 

akkor a maximum kibocsátás teljesítéséhez hány fő munkás szükséges? (minden művelethez 

szükséges munkás) 

Számítás Eredmény 

  

 

c) Ha a beszerzési átlagár 120 Ft/db, összesen 300 darabot szereztek be kétféle áron és ebből 

200 darab ára 125 Ft volt, akkor a többi termék beszerzési egységára hány Ft volt? 

Számítás Eredmény 

  

 

d) Ha egy anyag ára 12 %-kal nőtt, akkor minimum hány %-kal kell belőle kevesebbet fel-

használni, hogy az adott anyagra vonatkozó összköltség maximum 5 %-kal emelkedjen? 

Számítás Eredmény 

  

 

e) Ha egy adott időszakban a kiszolgálás időbeni pontossága 98 %-os, a mennyiségi pontos-

sága 99 %-os és többféle hiba nem volt egyik kiszolgálásban sem, akkor ezek alapján hány %-

os az összteljesítmény?  

Számítás Eredmény 
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f) Ha egy beszállító értékelésnél a szállító árra vonatkozó teljesítménye 92 %-os és a beszer-

zési ára 450 Ft/db, akkor hány Ft az ismert piaci legjobb ár? 

Számítás Eredmény 

  

 

g) Ha egy alkatrészből a nyitókészlet 120 darab 1500 Ft/db beszerzési áron, a beszerzés 200 

darab 1600 Ft/db beszerzési áron, a felhasználás 190 darab, akkor hány Ft a következő idő-

szak nyitókészletének összértéke LIFO elszámolással számítva?  

Számítás Eredmény 

  

 

 

6. Feladat ..... pont / 12 pont 

Töltse ki az alábbi táblázatot! Határozza meg rövidítéseket magyar nyelven! Nem megfelelő 

megoldás pontlevonással jár (-1 pont/db). Maximális pontlevonás: a feladat összességében 

nem lehet negatív pontszámú.  (12 * 1 pont) 

Rövidítés Meghatározás 

EAN  

ERP  

FEFO  

HACCP  

GTIN  

SKU  

TEN  

TCO  

FMCG  

FMEA  

LSZK  

INCOTERMS  
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7. Feladat ..... pont / 18 pont 

Válaszolja meg a táblázatban szereplő kérdéseket!  

Ön egy beszerzési osztályon dolgozik. Feladatai közé tartozik az optimális, gazdaságos rende-

lési tételnagyság meghatározása is. A gazdaságos rendelési tételnagyság használatához adot-

tak a feltételek.  

Az alábbi adatok állnak rendelkezésére: 

- az anyag beszerzési egységára listaáron: 15 000 Ft/kiszerelési egység 

- 1 kiszerelési egység: 100 kg 

- havi felhasználás: 3 000 kg 

- havi fajlagos (1 kg anyagra vetített) készlettartási költség a beszerzési listaár 0,5 %-a 

- rendelésátfutási idő: 8 nap 

- a rendelési költség: 2 000 Ft/rendelés 

- biztonsági készlettel nem számolnak 

- jelenlegi beszerzés: 60 kiszerelési egység/rendelés 

- amennyiben a rendelés eléri a 60 kiszerelési egységet a beszállító 10 % kedvezményt ad 

melynek alapja a listaár   

- rendelni csak egész kiszerelési egységekben lehet 

 

Kerekítési pontosság: egész. Kizárólag az eredményért jár a pont, viszont az eredmény mel-

lékszámítás nélkül nem értékelhető. 

 

Kérdés Számítás/indoklás Eredmény/válasz Pont 

Hány forint egy kg anyag 

beszerzési egységára? (Ft/kg) 
  1 

Hány darab kiszerelési egység 

az éves felhasználás? (db) 
  2 

Hány Ft az éves fajlagos kész-

lettartási költség? 

(Ft/év/kiszerelési egység)  

  2 

Hány Ft a jelenlegi rendelés 

melletti éves készletgazdálko-

dási költség? (Ft/év) 

  2 

Hány darab kiszerelési egység 

a gazdaságos rendelési tétel-

nagyság? (db/rendelés) 

  3 

Hány Ft lenne a gazdaságos 

rendelési tételnagyság melletti 

éves készletgazdálkodási költ-

ség? (Ft/év) 

  2 

Megéri EOQ alapján rendel-

ni? 
  2 

Hány kg a rendelésátfutási 

időre jutó felhasználás? (kg) 

(egy év 360 nap) 

  2 

A jelenlegi rendelési mennyi-

ség mellett hány napra elég 

egy rendelés? (nap) 

  2 
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8. Feladat ..... pont / 10 pont 

Nevezze meg az egyes külkereskedelmi ügylet típusokat!  

Csak teljesen jó megoldás esetén jár a pont. Nem megfelelő megoldás pontlevonással jár (-1 

pont/db) Maximális pontlevonás: a feladat összességében nem lehet negatív pontszámú.   

(5 *2 pont) 

Leírás Ügylet megnevezése 

Egy import és egy export ügylet összekapcsolása, 

melyek tárgya ugyanaz az áru és az áru nem halad 

át a kereskedő országán. 

 

Egy import és egy export ügylet összekapcsolása, 

melyek tárgya ugyanaz az áru és az export ügylet 

megkötése nagy valószínűséggel előbb történik, 

mint az import ügylet megkötése. 

 

A hozzáadott munka exportálása. 

 

 

A berendezés ellenértéke a berendezéssel gyártott 

áru.  

 

A hozzáadott munka importálása. 

 

 

 

 

 

 


