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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyzők teljesítményének értékeléséhez 

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

ni. 

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 el-

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

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

málisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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1. Feladat 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. H 

Indoklás: Ezek a vonatpótló különjárat jellemzői 

vagy 

A szolgáltatás nélküli különjárat: cégek, vállalatok, intézmények vagy magán személyek által 

igénybe vett járat, amelynek elsősorban szakmai, kulturális vagy szociális feladatai vannak. 

 2+2 pont 

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

futásokat, garázsmeneteket illetve szolgálati járatokat is. H 

Indoklás: Az üzemi folyamat az árufuvarozási folyamatnál bővebb, mert magába foglalja az 

üres futásokat, garázsmeneteket illetve szolgálati járatokat is. 

 

 2+2 pont 

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

kompressziótérnek nevezzük. I 

Indoklás: ------------ 2 pont 

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

tás és a kikötés, lekötözés. I 

Indoklás: ------------ 2 pont 

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

eredményeket értjük. H 

Indoklás: Statisztikai mutatószám alatt a statisztikai adatokból, különféle számításokkal kép-

zett eredményeket értjük. 2+2 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.  H 

  

Indoklás: Az alábbi helyközi menetrendi mező részleten, az időadat helyén látható jelek azt 

jelölik hogy a járat ezeket a megállóhelyeket érinti, de ott nem áll meg, utast nem cserél.  

 2+2 pont 

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

 H 

Indoklás: A marketing MIX négy klasszikus területe: Price, Promotion, Place, Product. 

 2+2 pont 

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

sebb tömeg és a nagy szilárdság. I 

Indoklás: ------------ 2 pont 

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

Indoklás: A négyütemű Otto-motor második üteme a sűrítés ütem. 

vagy 

A négyütemű Otto-motor harmadik üteme a terjeszkedés ütem. 

 2+2 pont 
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2. Feladat  

a) Határozza meg a mit értünk statikus és dinamikus utastájékoztató eszközök alatt?      9 pont 

A statikus szó az állót, nem változót, míg a dinamikus a változót, változtathatóságot jelenti.  

 3 pont 

Utastájékoztatás tekintetében statikus eszközök az állandó (mozdulatlan) információt szolgál-

tató eszközök, melyeket nem befolyásol a járművek haladása, helyváltoztatása, esetleges ké-

sése stb. 3 pont 

A dinamikus eszközökön változtatják a közölt információkat, például az aktuális forgalom, a 

jármű haladásának függvényében. Így, az ilyen eszközök információi általában valós idejűek. 

 3 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)!               12 pont 

 

   statikus 3 pont 

 

   statikus 3 pont 
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   dinamikus 3 pont 

 

   statikus 3 pont 
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3. Feladat 46 pont 

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; 

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

 

További adatok, információk: 

Guruló költség:  1329045 Ft 

Közvetlen önköltség:  2008065 Ft 

Fel nem osztott költség:  660000 Ft 

Kilométer: 14961 km 

Fuvaróra: 1250 h 

 

Gépkocsi 
Napi foglalkoztatási idő 

(h) 

Üzemi sebesség 

(km/h) 
Járati km 

 

„A” 7 20 140 3 pont 

„B” 8 25 200 3 pont 

„C” 9 22 198 3 pont 

 

Ft 1329045Kg =  

Ft 679020Ft 1329045Ft 2008065költség GurulóönköltségKözvetlen Kvt =−=−=
 

 
2 pont 

Ft 660000Ká =  2 pont
 

h
Ft

h

FtFt

idő

KáKvt
k órasz 22,1071

1250

660000679020
)( =

+
=



+
=

 
4 pont 

km
Ft

km

Ft

km

Kg
k kmsz 83,88

14961

1329045
)( ==


=

 
3 pont 

h
FtkD óraszórat 117834,11781,122,10711,1)()( ===

 
3 pont 

km
FtkD kmszkmt 9871,971,183,881,1)()( ===

 
3 pont 
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Gépkocsi nt(óra) TD   km JáratiD t(km)   
Bevétel 

(Ft) 
 

„A” Fth
h

Ft 824671178 =  Ftkm
km

Ft 1372014098 =  21966 Ft 2+2+2 pont 

„B” Fth
h

Ft 942481178 =  Ftkm
km

Ft 1960020098 =  29024 Ft 2+2+2 pont 

„C” Fth
h

Ft 1060291178 =  Ftkm
km

Ft 1940419898 =  30006 Ft 2+2+2 pont 

   80996 Ft 2 pont 

 

4. Feladat 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 6326,1 100,00 ----- ----- ----- 

augusztus 4985 78,80 78,80 - 1341,1 - 21,20 

szeptember 5535 87,50 111,03 + 550 + 11,03 

október 6774,8 107,09 122,40 + 1239,8 + 22,40 

november 5812,8 91,89 85,80 - 962,0 - 14,20 

december 5936 93,83 102,12 + 123,2 + 2,12 

a) Töltse ki a táblázat hiányzó értékeit! 

A megoldások a táblázatban félkövér betűtípussal ki vannak emelve. 

Minden helyesen kitöltött rovat 2 pontot ér, összesen 40 pontot. 

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

nálhatja az alábbi kifejezéseket: belföldi fuvar, motorjavítás miatti állás, járművezető hi-

ány miatti feladatkiesések, megnyert versenytárgyalás, vasúti pályakorszerűsítésnél szer-

zett fuvar, stb. 

A szöveges elemzésben a versenyzőnek célszerűen ki kell emelnie a legnagyobb javuló ten-

denciákat illetve a legmeghatározóbb visszaeséseket. Ezeket kell alátámasztania ötletes indo-

kokkal. A válasz akkor megfelelő, ha a vizsgázó az adatokat is beleszövi elemzésébe. 7 pont 
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5. Feladat 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! 

 

Minden kitöltött rovat 1 pontot ér. „A használatba vevő személy adatai” rovat adatsoronként 1 

pontot, a „Gyártmány” rovat 2 pontot ér. Az indulási és érkezési idők órája és perce együtt 1-

1 pontot ér. 
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6. Feladat 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) 

 

a) gépnap 31721652NGn náá ===  4 pont 

 

b) % 97,52,5%-100%η100%η Jü ==−=
 

4 pont 

 

c) 
nap

jármű
  1,30,02552ηGG JáJ ===

 4 pont
 

 

d) 
nap

jármű
 50,71,352GGG Jáü =−=−=

 
4 pont 

 

e) 
nap

jármű
  6,140,8052ηGG táT ===

 4 pont
 

 

f) 
gépnap 6,25370,806152ηnηNGn TTTnáT ====

 4 pont 

 

g) gépnap 3,790,0251652ηnηNGn JáJnáJ ====  4 pont 

 

h) gépnap 7,09233,793172nnηNGn Jáünáü =−=−==  4 pont 

 

Amennyiben a versenyző más úton jut el a helyes megoldásig és az szakmailag jó, a pontszá-

mok megadhatóak. 

 


