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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: 

a.) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

 a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

 a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b.) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

c.) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található, nem megfelelő kerekítés esetén az 

eredményért nem jár pont. 

d.) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel dol-

gozzon! 

3.) Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

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

esetben a feladat nem ér pontot! Amennyiben a feladat megoldásához segédtábla áll ren-

delkezésre, csak az abba beírt részszámítások 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” számolási hibával megoldott feladatnál a hibavétés helyén nem jár pont. A 

feladat későbbi részében, a hibás adattal számolt, logikailag jó megoldásra 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 

A válaszlehetőségek közül válassza ki a helyest, és írja a betűjelét a táblázatba! 

Kérdésenként csak egy helyes megoldás fogadható el! Több megoldás megjelölése, vagy nem 

egyértelmű jelölés pontlevonással jár! Maximális pontlevonás: a feladat összességében nem 

lehet negatív pontszámú! 

 

Feladatrész a. b. c. d. e. f. 

Választás betűjele       

 

a.) Amennyiben a vizsgált évben a forgási idő 10 nap, akkor a negyedévenkénti átlagos forgá-

si sebesség ........ fordulat. 

A. 36  

B. 10 

C. 9 

b.) Egy vállalat 15 fajta terméket készletez, melyekről ABC analízis készül. Amennyiben az 

A:B:C aránya 1:3:1, akkor az egyes kategóriákba tartozó termékfajták száma: ........  

A. A - 5, B – 3, C- 5 

B. A - 3, B – 5, C- 3 

C. A - 3, B – 9, C- 3 

c.) Egy termék nettó árbevétele 2,0 %-kal, átlagkészlete 3,0 %-kal magasabb, mint a bázis 

évben. A készletvonzat mutató értéke ebben az esetben ........ 

A. + 0,5 %. 

B. + 1,5 %. 

C. nem állapítható meg. 

d.) Amennyiben egy termelő vállalatnál, ahol egyenletes ütemben folyik a termelés, a nyitó-

készlet az év elején 150 db, az időszak végére tervezett zárókészlet 110 db, és negyed-

évente a kereslet rendre 1500, 2100, 2400, 1900 db, akkor negyedévente ........ darabot 

termel. 

A. 1965 

B. 1975 

C. 1985 

e.) Amennyiben egy gyártó vállalatnál, a nyitókészlet a negyedév elején 150 db, az időszak 

végére tervezett zárókészlet 70 db, és havonta a kereslethez igazodóan rendre 500, 710, 

400, darabokat termel, akkor a második hónap átlagkészlete ........ darab. 

A. 0 

B. 75 

C. 110 Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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f.) Egy gyártási folyamatban párhuzamosan, különböző műveleteket 3 munkás végez. A ter-

mék elkészítésének átfutási ideje 10 percre, a ciklusidő pedig 3 percre csökken, akkor a 

munkások száma ........ változik. 

A. nem 

B. 2 főre 

C. 4 főre 

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

Készítsen folyamatábrát a rendszer kiépítésére és a valós szeméttermelés alapján törté-

nő díjszámítás menetére!  

Nem megfelelő ábramegjelölés pontlevonással jár. Maximális pontlevonás: a feladat összes-

ségében nem lehet negatív pontszámú! 

 

„Az Európai Unió elvárásainak megfelelően, a hulladékszállítás kapcsán hamarosan Magyar-

országon is átalakulhat az eddigi gyakorlat. A jövőben az egy hónapban elszállított hulladék 

tényleges súlya alapján fizethetünk, a mérést pedig okoskukák és okos teherautók által végez-

hetik majd a szolgáltatók. 

A jelenlegi hulladéktárolókra mindössze egy apró, RFID tag-et fognak felhelyezni, a hulla-

dékszállító autókat pedig olvasókkal szerelik fel, melyek az ürítés során leolvassák a tag-ről, 

hogy a kuka mely házhoz tartozik. Az autóra szerelt kamera emellett készít egy képet is az 

ürítésről, mindezt pedig feltöltik egy adatbázisba, melynek alapján később a számlázási pro-

cedúra megtörténik. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a valós szeméttermelésük alap-

ján fizessenek, amellett természetesen, hogy a rendelkezésre állási díjat – kötelező szolgálta-

tás révén – mindenkinek meg kell majd fizetnie.” 

Okoskukák érkezhetnek minden háztartásba; 2014. 07. 31.; https://ibcs.hu/hirek/okoskukak-erkezhetnek-minden-

haztartasba/  

Folyamatábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 

https://ibcs.hu/hirek/okoskukak-erkezhetnek-minden-haztartasba/
https://ibcs.hu/hirek/okoskukak-erkezhetnek-minden-haztartasba/
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3. Feladat ..... pont / 15 pont 

Töltse ki az alábbi táblázatot! Határozza meg minden egyes idegen nyelvű rövidítés sza-

vait idegen és magyar nyelven is! Nevezze meg, hogy az egyes rövidítések a logisztika 

mely területéhez vagy tevékenységéhez kapcsolódnak!  

Nem megfelelő megoldás pontlevonással jár! Maximális pontlevonás: a feladat összességében 

nem lehet negatív pontszámú! 

Soronként maximum 0,75 pont adható. Kizárólag akkor jár pont, ha az adott sorban az idegen 

és a magyar nyelvű kifejezés egyaránt helyes. 

Ssz Rövidítés 
A betűszót alkotó  

idegen nyelvű szavak 
Magyar fordítás 

1 OPT   

2 JIS   

3 SAP   

4 EDI   

5 ERP   

6 PPS   

7 EAN   

8 TQM   

9 SI-SO   

10 ROLA    

11 SCM   

12 DRP   

13 MRP   

14 IATA   

15 Incoterms   

16 CIP   

17 SKU   

18 TEU   

19 RFID   

20 TEN   

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont 
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4. Feladat ..... pont / 15 pont 

Határozza meg a DRP tábla alapján az egyes márkaüzletekben és a termelő késztermék 

raktárában a vizsgált időszakban az alábbi adatokat! 

A szükséges számítások levezetésére használja a segédtáblát, valamint valamennyi adatot írja 

be!  

Kiragadtunk 6 hetet egy árucikk DRP táblájából, mivel ez a 6 hét jól mintázza az előző évet. 

A termelő késztermék raktára egyéni vevőket is kiszolgál a két márkabolt mellett. 

Kelet magyarországi márkabolt 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 

Bruttó kereslet       1010 1031   

Nyitókészlet       24 4 3 

Nettó kereslet       986 1027   

Tervezett rendelés     990 1030     

Nyugat magyarországi márkabolt 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 

Bruttó kereslet       984 992   

Zárókészlet     17 3 1  

Nettó kereslet       967 989   

Tervezett rendelés   970 990       

Termelő késztermék raktára 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 

Bruttó kereslet  1010 2050 1095   

Nyitókészlet  826 2116 66 71  

Nettó kereslet  184 0 1029   

Tervezett rendelés 2300 - 1100 -   

 

 Nyugat magyarországi márkabolt 

Kereslet 10. héten (db)  

Nyitókészlet a 11. héten (db)  

Szállítási határidő (hét)  

Szállítási sorozatnagyság (db)  

 

 Kelet magyarországi márkabolt 

Kereslet 11. héten (db)  

Zárókészlet 9. héten (db)  

Szállítási határidő (hét)  

Szállítási sorozatnagyság (db)  

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont
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Késztermék raktár Számítás Eredmény 

Átlagos kiszállított  

mennyiség (db/hét)   

Egyéni vevők átlagos  

kiszolgálása (db/hét)   

Átfutási idő (hét) ---  

Szállítási gyakoriság (hét) ---  

Szállítási sorozatnagyság 

(db) 
---  

 

5. Feladat ..... pont / 10 pont 

Párosítsa össze az egyes dokumentumokat a szállítási móddal! Mely dokumentumot al-

kalmazzák a felsorolt szállítási módok esetében? Tegyen „X” jelet a megfelelő helyre!  

Nem tartozik minden felsorolt szállítási dokumentumhoz szállítási mód, illetve nem minden 

szállítási mód kacsolódik valamely dokumentumhoz. Nem megfelelő jelölés pontlevonással 

jár. Maximális pontlevonás: a feladat összességében nem lehet negatív pontszámú! 

 

Szállítási mód 
Kapcsolódó szállítási dokumentum száma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

közút           

vasút           

folyami           

tengeri           

légi           

csővezetékes           

 

1. FCR 

2. B/L 

3. AWB 

4. CRM 

5. CMR 

6. CIM 

7. IATA 

8. DDU 

9. Kanban kártya 

10. charter party 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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6. Feladat 

a.) Keresse meg a hibákat az MRP táblában és javítsa ki azokat! ..... pont / 12 pont 

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

Ön egy háztartási kisgépeket gyártó és forgalmazó vállalkozás újonnan belépő logisztikai 

ügyintézője. Felettesétől azt a feladatot kapja, hogy készítse el a kávédaráló termékük anyag-

szükséglet tervezését.  

A kávédaráló több részegységből áll. Mindegyik alkatrészt alvállalkozó partnerektől szerzik 

be, az üzemben már csak a késztermék összeszerelése történik.  

A következő paraméterek ismertek a termék alkatrészeihez, részegységeihez kapcsolódóan: 

Termék/ 

alkatrész 

Raktárkészlet 
Átfutási 

idő 

Beszállítási 

egységcsomag Megjegyzés 

(db) (hét) (db/csomag) 

Motorrész 26 1 30 
A beszállító minden  

páros héten szállít. 

Csavar 120 1 500 - 

Kávédaráló 14 1 20 - 

Műanyag zárófedél 65 1 100 - 

Daráló rész 300 2 50 - 

A termeléstervezéshez szükséges adatokat az alábbi táblázat mutatja. Ön azonban tudja, hogy 

az elődje az utolsó munkanapján készítette a táblát és az nagy valószínűséggel hibás. 

Termék/ 

alkatrész 
Hetek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Motorrész 

(A) 

Bruttó szükséglet  
   400 386  

Készlet 
   26 376 16 

Nettó szükséglet 
   374 0  

Tervezett beérkezés 
   750   

Tervezett rendelés 
 750     

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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Termék/ 

alkatrész 
Hetek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Csavar 

(B) 

Bruttó szükséglet  
   2000 1440  

Készlet 
   120 120 320 

Nettó szükséglet 
   1880 1680  

Tervezett beérkezés 
   2000 1700  

Tervezett rendelés 
  2000 1700   

Kávédaráló 

(C) 

Bruttó szükséglet  
    400 362 

Készlet 
    14 14 

Nettó szükséglet 
    386 348 

Tervezett beérkezés 
    386 348 

Tervezett rendelés 
   400 350  

Műanyag 

zárófedél 

(D) 

Bruttó szükséglet  
   400 360  

Készlet 
   65 65 5 

Nettó szükséglet 
   335 295  

Tervezett beérkezés 
   400 300  

Tervezett rendelés 
 400 200 300   

Daráló rész 

(E) 

Bruttó szükséglet  
   400 362  

Készlet 
   300 2 40 

Nettó szükséglet 
   100 360  

Tervezett beérkezés 
   100 400  

Tervezett rendelés 
 100 400    
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b.) Válaszolja meg az MRP táblával és a termékkel/részegységekkel kapcsolatos kérdé-

seket!  ..... pont / 8 pont 

Használja a részegységekhez (termék/alkatrész) írt betűjeleket a feladat megoldásához! 

Ssz. Kérdés Válasz 

1. Melyik betűjelű termékkel/részegységgel kell kezdeni a számítást?  

2. Milyen mennyiségű a végtermék bruttó szükséglete az 5. héten?  

3. Milyen mennyiségű a végtermék bruttó szükséglete a 6. héten?  

4. 
A végtermék anyagszükségletének megtervezése után melyik részegységgel 

kell folytatni a számításokat? 
 

5. Melyik részegység/alkatrész anyagszükségletét kell a legvégén kiszámítani?  

6. Mely termék/részegység adata származtatható a DRP-ből?  

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

Egy pékségben fontos feladat a megfelelő alap- és segédanyag kiválasztása, beszerzése. A 

fehérliszt felhasználása viszonylag állandó és az év közbeni eloszlása egyenletes. Az alap-

anyag éves felhasználása 100 000 kg. Ezt a terméket 50 000 grammos kiszerelési egységek-

ben szerzik be 5 200 Ft/db nettó beszerzési áron. A beszállító nem bontja meg a kiszerelési 

egységeket. A cég évi 12%-os készlettartási költséggel számol a nettó beszerzési egységár %-

ban. Egy tétel megrendelésének költsége 90 Ft.  

Kerekítési pontosság: Ft/kg, egész kg, egész kiszerelési egység, egész alkalom, egész nap 

Kérdés Számítás Eredmény 

Mennyi 1 kg fehérliszt nettó be-

szerzési egységára? (Ft/kg) 
  

Mennyi kiszerelési egység az éves 

felhasználás? (db) 
  

Hány db kiszerelési egység az op-

timális rendelési tételnagyság? (db) 
  

Átlagosan hány rendelés van egy 

évben? (db) 
  

Milyen időközönként kell feladnia 

a megrendelést az optimális rende-

lési mennyiség mellett? Éves szin-

ten 360 naptári nappal, illetve 250 

munkanappal számoljon!  

(nap és munkanap) 

  

Mennyi a napi fehérliszt felhaszná-

lás? (kg/naptári nap) 
  

Oldalpontszám: ..... pont / 26 pont 
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Kérdés Számítás Eredmény 

Hány kg-os készletszintnél kell 

feladni a megrendelést, ha a rende-

lés teljesítésének átfutási ideje 3 

naptári nap és a cégvezetés határo-

zata alapján 100 kg biztonsági 

készletet tartanak? Éves szinten 

360 naptári nappal számoljon! (kg) 

  

Mennyi a féléves rendelési (előké-

szítés) költség? (Ft) 
  

Mennyi az éves készlettartási költ-

ség? (Ft) (biztonsági készlettől 

tekintsen el) 

  

Mennyi az éves beszerzési érték? 

(ezer Ft) 
  

Mennyi a készletgazdálkodás ösz-

szes költsége, amennyiben a be-

szállító 8 % mértékű mennyiségi 

engedményt ajánlana, amennyiben 

a rendelési tételnagyság meghalad-

ja a 40 darabot? (Számításait 41 

darabbal végezze!) 

  

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


