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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 ügyeljen a következők betartására: 

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

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladat-gyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következő-

ket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• 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. 

d. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a felada-

toknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ezalól a rajzok)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6. 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. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ….. pont / 30 pont 

Az alábbiakban állításokat lát az árutovábbítási technológia, a személyszállítási technológia, a 

gépjármű-szerkezettan és a közlekedés-gazdaságtan területéről. Döntse el, hogy melyek az 

igazak (I) és melyek a hamisak (H)! Állításait a vonalon a megfelelő betűvel – I (igaz) vagy H 

(hamis) – jelölje! Azoknál az állításoknál, melyeket hamisnak jelöl, indokolja meg miért! 

a) A szolgáltatás nélküli különjárat pályaépítési vagy más forgalmi műszaki okból a vonat-

szerelvényeket rövidebb, hosszabb ideig helyettesítő különjárat. _____ 

Indoklás:  

b) Az árufuvarozási folyamat az üzemi folyamatnál bővebb, mert magába foglalja az üres 

futásokat, garázsmeneteket illetve szolgálati járatokat is. _____ 

Indoklás:  

c) A motorban a dugattyú felső holtponti helyzete és a hengerfej közötti teret sűrítő- vagy 

kompressziótérnek nevezzük. _____ 

Indoklás:  

d) A rakományrögzítés legelterjedtebb módszerei a súrlódási tényező növelése, a kitámasz-

tás és a kikötés, lekötözés. _____ 

Indoklás: 

e) Statisztikai ismérv alatt a statisztikai mutatószámokból, különféle számításokkal képzett 

eredményeket értjük. _____ 

Indoklás:  

 

Oldalpontszám: ….. pont / 30 pont 
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f) Az alábbi helyközi menetrendi mező részleten, az időadat helyén látható jelek azt jelölik, 

hogy a járat nem minden nap, vagyis időbeli korlátozásokkal közlekedik. _____ 

 

Indoklás: 

g) A marketing MIX négy klasszikus területe: Price, Promotion, People, Process. 

 _____ 

Indoklás: 

h) A motor forgattyús mechanizmusából a hajtórúddal szembeni követelmény a minél ki-

sebb tömeg és a nagy szilárdság. _____ 

Indoklás: 

i) A négyütemű Otto-motor harmadik üteme a sűrítés ütem. _____ 

Indoklás: 
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2. Feladat  

a) Határozza meg a mit értünk statikus és dinamikus utastájékoztató eszközök alatt?  

….. pont / 9 pont 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

b) Az alábbi fotókon járművön alkalmazott, illetve megállóhelyi utastájékoztató eszközöket 

lát. Írja melléjük, hogy statikus vagy dinamikus eszközök-e (válaszánál az eszköz képen al-

kalmazott funkcióját vegye figyelembe)!       ….. pont / 12 pont 

 

     ..................................  

 

    ..................................  

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 21 pont 



Versenyzői kód:  49  

 

6/10 

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

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 

    ...............................  

 

     ..................................  
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3. Feladat  

Egy kereskedelmi vállalat gépjármű rendelkezésre bocsátásos szerződést kíván kötni az Önök 

vállalkozásával 4,5 tonna teherbírású járművek igénybevételére. Cégének vezetője arra kéri, 

határozza meg, hogy: 

a) órakilométer-díjas díjszámítás esetén mennyi lesz a díjtétel, ha a nyereség a költségek 

10%-a;           ….. pont / 26 pont 

b) mennyi bevétel illeti meg az Önök vállalkozását gépkocsinkét és összesen!  

….. pont / 20 pont 

További adatok, információk: 

Guruló költség:  1329045 Ft 

Közvetlen önköltség:  2008065 Ft 

Fel nem osztott költség:  660000 Ft 

Kilométer: 14961 km 

Fuvaróra: 1250 h 

A gépkocsik napi foglalkoztatási ideje, és üzemi sebessége a következő: 

 

Gépkocsi 
Napi foglalkoztatási 

idő (h) 

Üzemi sebesség 

(km/h) 

Itt számítsa ki a járati 

kilométereket! 

„A” 7 20  

„B” 8 25  

„C” 9 22  

A megoldás során két tizedes jegyre kerekítsen a kerekítés általános szabályai szerint. A díjté-

telek, bevételek számítása során pedig egészre, szintén a kerekítés általános szabályai szerint! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 46 pont 
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4. Feladat ….. pont / 47 pont 

Egy tehergépkocsi havi futásadatait vizsgáljuk 2018 év második felében. A következő adatok 

ismertek: 

Hónap 

futásteljesít-

mény 

(km) 

bázisviszony-

szám 

(bn) (%) 

láncviszony-

szám 

(ln) (%) 

növekedés vagy csökkenés 

az előző hónaphoz képest 

km-ben %-ban 

július  100,00% ----- ----- ----- 

augusztus 4985 78,80%    

szeptember    + 550 km  

október   122,40%   

november     - 14,20% 

december 5936     

A százalékokat két-, a futásteljesítményeket egy tizedes jegyre kerekítse! 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó értékeit! 

b) Készítsen 6-7 mondatos gazdasági elemzést! Összefoglalásánál saját ötletei mellett 

használhatja az alábbi kifejezéseket: belföldi fuvar, motorjavítás miatti állás, járműve-

zető hiány miatti feladatkiesések, megnyert versenytárgyalás, vasúti pályakorszerűsí-

tésnél szerzett fuvar, stb. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

Oldalpontszám: ….. pont / 47 pont 

 



Versenyzői kód:  49  

 

9/10 

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

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 

5. Feladat ….. pont / 24 pont 

Az Ön cégénél egy Opel Insignia személygépkocsi van állományban, mellyel egyik kollégá-

ját, Nagy Bélát (sz.: Kiskundorozsma, 1988.07.22. lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi 

út 3.) kiküldetésbe rendelték 2019. január 4-én Győrből Budapestre. A jármű forgalmi rend-

száma PIG-741, a kilométeróra állása 123676 km. Oda 9 órakor indult és 152 km megtétele 

után 11 óra 10 perckor érkezett meg. Rövid, 50 perces egyeztetés után indult vissza, és 2 óra 

20 perc múlva érkezett meg. Egy útlezárás miatt kerülővel kellett mennie, így 160 km-t tett 

meg visszaútban. Töltse ki Nagy Béla nevében, a megadott adatok alapján a mellékelt sze-

mélygépkocsi menetlevelet! 

 
Oldalpontszám: ….. pont / 24 pont 
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6. Feladat ….. pont / 32 pont 

Ön egy autóbusz-telephelyen dolgozik. Végezzen számításokat, melyben meghatározza az 

autóbusz-állomány közlekedés-üzemviteli, statisztikai mutatószámait! 

Az átlagos autóbusz-állomány 52 db autóbusz, a teljesítmény tényező 80%, a javítási tényező 

2,5%. A vizsgált időszak napjait (naptári napok számát) 61 napnak vegye.   

a) az állományi gépnapok számát (ná) 

b) az üzemképességi tényezőt (ηü) 

c) a javító gépjárművek számát (GJ) 

d) az üzemképes gépjárművek számát (Gü) 

e) a teljesítő gépjárművek számát (Gt) 

f) a teljesítő gépnapok számát (nT) 

g) a javító gépnapok számát (nJ) 

h) az üzemképes gépnapok számát (nü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 32 pont 


