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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 ki kell jelölnie a számítás módját (a 

matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva). Amennyiben ezeket a kijelölése-

ket 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 12 pont 

Az alábbi szemelvényekhez kapcsolódó kérdések megadott válaszlehetőségei közül válassza 

ki a helyest, és írja a betűjelét a táblázatba! 6x2 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 B C B B C 

 

„ … Európai szinten ha nincs kártyás megoldás az oldalunkon, akkor halott a történet”, mond-

ta Dr. Horváth Attila, a BIG FISH Payment Gateway üzletvezetője. Ha egy webáruháznál 

lehetőség van a kártyás fizetésre, az már eleve egy “biztonsági szűrő”, fogalmazott Horváth. 

Ez ugyanis azt jelenti, hogy a bank letesztelte és ellenőrizte a céget, mely az online áruházat 

üzemelteti: tényleg azt az árut árusítja-e, amit hirdet, tényleg a cégvezető nevére van-e beje-

gyezve a vállalkozás? … 

2017-ben 25 százalékkal nőtt a kibocsátott kártyák száma, 9 millió fizetésre alkalmas kártya 

volt forgalomban, melyekkel 4300 milliárd forint értékben vásároltak (nyilván ennek töredé-

két online). … 

Jelenleg az országban 6-8000 pont van, ahol csomagot lehet átvenni, köztük 150 nonstop pos-

tapont, ami nyilvánvalóan minden fogyasztó álma. (85 százalék este 8-kor bezár.) … 

118 000 darab POS (point of sale) és VPOS-terminál (azaz webes fizetési terminál) működik 

a hazai piacon, 2014 első negyedévében ezek száma még 90 000 volt. Ezekre általában 0,9 

százalék jutalékot számítanak fel és 20 forintot tranzakciónként, ami havi egymillió forintos 

forgalomnál 12 800-15 000 forintot jelent, ismertette a viszonyokat Kovács Viktor Zoltán, a 

K&H Bank KKV-Marketing igazgatója.” 

E-kereskedelem: nálunk még mindig az utánvét a király; 2018. szeptember 06. ; www.piacesprofit.hu; Olvasva: 

2018. szeptember 30. 

 

a.) Mennyi elektronikus fizetésre alkalmas bankkártya volt forgalomban 2016-ban a szemel-

vény adatai alapján? 

A. 7,2 millió darab  

B. 9 millió darab 

C. 11,25 millió darab 

b.) 2017-ben éves szinten átlagosan milyen értékben vásároltak bankkártyával? 

A. 12 800 Ft 

B. 477 778 Ft  

C. 9 000 000 Ft 

mailto:info+piacesprofit_hu@piac-profit.hu
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c.) Mennyi postapont zár be este 8 órakor? 

A. 150 

B. 5850 – 7850 

C. 5100 – 6800 

d.) Hány százalékkal nőtt a POS és a VPOS-terminálok száma 2014. év első negyedévéhez 

képest? 

A. 131,1%-kal 

B. 31,1%-kal 

C. 23,8%-kal 

e.) Mennyi az átlagos havi költsége a POS és a VPOS-terminálok alkalmazásának 1 millió Ft-

os forgalomra vetítve? 

A. 12 800 Ft 

B. 13 900 Ft 

C. 15 000 Ft 

f.) A POS és a VPOS-terminálok alkalmazása esetén átlagosan mennyi a 100 Ft forgalomra 

jutó költség? 

A. 13 900 Ft 

B. 1,67 Ft 

C. 1,39 Ft 

 

2. Feladat 7 pont 

Készítsen folyamatábrát az Amazon pénztárgép nélküli üzleteiben a vásárlás menetére vonat-

kozóan!  7x1 pont 

 

„Megnyílt a nagyközönség előtt az első Amazon Go üzlet Seattle-ben. Bárki vásárolhat az 

Amazon pénztárak nélküli élelmiszerboltjában. Az okosbolt különlegessége, hogy a belépés-

kor a vásárló egy leolvasónál azonosítja magát az Amazon Go alkalmazásban megjelenő QR 

kód segítségével, ezt követően pedig el is teheti a telefonját. 

A kiválasztott termékek automatikusan felkerülnek az applikációban követhető vásárlási listá-

ra, sőt ha meggondoljuk magunkat, és mégis visszatesszük a polcra az árut, a rendszer azt 

rögtön törli a listából. 

Bámulatos volt egyszerűen csak úgy besétálni, miközben senkivel sem kellett kapcsolatba 

lépni - mondta az egyik első vásárló. 

Az ember csak leveheti a polcokról, amire szüksége van, majd egyszerűen kisétál sorban állás 

és a hagyományos, kasszánál történő fizetés nélkül. 

Annak a tesztje, hogy az emberek elégedettek-e vele az, hogy majd használják-e - hangsú-

lyozta Todd Bishop, a Geekwire társalapítója. 

Az üzletben elhelyezett kamerák és érzékelők segítségével működik a rendszer. A boltból 

kisétálva a fizetés is automatikus. A vásárlás összegét az alkalmazás a felhasználó Amazon 
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fiókjára terheli. 

A vállalatnak láthatóan sikerült megküzdenie a tavaly tavasszal még felmerült problémákkal, 

vagyis a húsz fölötti vásárlószámmal, illetve a túl gyorsan mozgó emberekkel. A rendszernek 

korábban az is kihívást jelentett, ha nem az eredeti helyükre tették vissza a mégsem megvásá-

rolt árut. …” 

Amazon Go: pénztár nélküli okosbolt; Írta: Euronews; 23/01/2018; https://hu.euronews.com; Olvasva: 2018. 

szeptember 30. 

Folyamatábra: 

 

 

 

3. Feladat 12 pont 

Készítse el a kávédaráló MRP tábláját! 

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

Soronként maximum 0,5 pont adható. Kizárólag akkor jár pont, ha az adott sorban valameny-

nyi számított érték helyes. 

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. Minden egyes kávédarálóhoz szükség van egy egység 

motorrészre, egy egység darálórészre, egy egység műanyag zárófedélre, mindezeket három 

egység csavar fogja egybe. Mindegyik alkatrészt/részegységet alvállalkozó partnerektől szer-

zik be, az üzemben már csak a késztermék összeszerelése történik. A termelési vezérprogram 

alapján az 5. hétre 400 darab, a 6. hétre 359 darab kávédarálót kell elkészíteniük. Az 5. hét 

elején 6 darab késztermék van készleten. A késztermékből 10 darabos gyűjtőcsomagolásban 

került kiszállításra.  

https://twitter.com/euronewshu
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A következő paraméterek ismertek a termék alkatrészeihez, részegységeihez kapcsolódóan: 

Termék/ 

alkatrész 

Raktárkészlet 
Átfutási 

idő 

Beszállítási 

egységcsomag Megjegyzés 

(db) (hét) (db/csomag) 

Motorrész 32 1 10 - 

Csavar 990 1 250 
A beszállító 500 darab alatt 

nem fogad el megrendelést. 

Műanyag zárófedél 41 1 50 
A beszállító a 3-4. héten 

leállást tart, így nem szállít. 

Daráló rész 105 2 20 
A beszállító hetente két 

alkalommal szállít. 

 

Mellékszámításait nem szükséges feltüntetnie.  

Termék/ 

alkatrész 
Hetek 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pont 

Kávédará-

ló 

Bruttó szükséglet          400 359 - 

Nyitókészlet         6 6 0,5 

Nettó szükséglet         394 353 0,5 

Tervezett beérkezés         400 360 0,5 

Tervezett rendelés       400 360   0,5 

Motorrész 

Bruttó szükséglet        400 360   0,5 

Nyitókészlet       32 2 2 0,5 

Nettó szükséglet       368 358   0,5 

Tervezett beérkezés       370 360   0,5 

Tervezett rendelés   370 360     0,5 

Csavar 

Bruttó szükséglet        1200 1080   0,5 

Nyitókészlet       990 290 210 0,5 

Nettó szükséglet       210 790   0,5 

Tervezett beérkezés       500 1000   0,5 

Tervezett rendelés     500 1000     0,5 

Műanyag 

zárófedél 

Bruttó szükséglet        400 360   0,5 

Nyitókészlet       41  41 31 0,5 

Nettó szükséglet       359 319   0,5 

Tervezett beérkezés    400   350   0,5 

Tervezett rendelés  400   350    0,5 



Versenyzői kód:  25  
 

 7 / 12 

29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

Termék/ 

alkatrész 
Hetek 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pont 

Daráló 

rész 

Bruttó szükséglet        400 360   0,5 

Nyitókészlet       105 5 5 0,5 

Nettó szükséglet       295 355   0,5 

Tervezett beérkezés       300 360   0,5 

Tervezett rendelés   300 360       0,5 

 

4. Feladat  

a.) Számítsa ki a várható keresletet 2019. évre negyedéves bontásban, összességében, átlag-

ban!  12 pont 

Egy vállalat egyik kiemelt („A”) termékére vonatkozó termelési terv elkészítéséhez az alábbi 

információk állnak rendelkezésre 2019. évben: 

A kereslet előrejelzésekor a tervezés kiindulópontjai az előző éves adatok voltak, melyek a 

következők: 

• az előző év összes kereslete 24 000 darab volt, 

• a szezonindexek (az egyes negyedévek kereslete az éves átlag %-ban) az elmúlt évben 

a következőképpen alakultak: 

1. negyedév 83,33 %,  

2. negyedév 166,67 %,  

3. negyedév 100,00 %,  

4. negyedév 50,00 %, 

Az idei év várakozásai az éves összkereslet 4%-os visszaesését prognosztizálják. Úgy gondol-

ják, hogy az első félévben bizonytalanabb lesz a piac, azonban fokozatosan stabilizálódni fog 

és ez a szezonindexek módosulásához fog vezetni   

• Az 1. negyedévben a tavalyi azonos időszak indexének 33,3%pontos csökkenését vár-

ják. 

• A 2. negyedévben a tavalyi azonos időszak indexének 40%-os csökkenését várják.   

• A 3. negyedévben a tavalyi azonos időszak indexének 66,66%pontos növekedését vár-

ják. 

• A 4. negyedévben a tavalyi azonos időszak indexének 66,66%-os növekedését várják. 

Kerekítési pontosság: %-os adatoknál 2 tizedes, egyéb esetben egész szám Kizárólag az 

eredményért jár a pont, viszont az eredmény mellékszámítás nélkül nem értékelhető. 
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2019. év 

Időszak 

Szezonindex (%) Kereslet (db) 

Számítás Eredmény Számítás Eredmény 

Eredményenként 1 pont 

1. negyedév 83,33-33,33 50,00 5760*0,50 2 880 

2. negyedév 166,67*0,60 100,00 5760*1,00 5 760 

3. negyedév 100,00+66,66 166,66 5760*1,6666 9 600 

4. negyedév 50,00*1,6666 83,33 5760*0,8333 4 800 

Összesen - - 24000*0,96 23 040 

Átlag - 100 23040/4 5 760 

 

b.) Készítsen 2019. évre termelési ütemtervet az egyenletes ütem közeli termeléshez a cég 

egy másik „B” termékére vonatkozóan! 12 pont 

A vállalkozás előrejelzései szerint a következő évben a keresett mennyiség a következőkép-

pen alakul: az egyes negyedévekben rendre 2 880, 5 760, 9 600, 4 800 darab. 

A 2019. január 1-jére tervezett nyitókészlet 2 000 darab. Az év végi zárókészletre nincs elvá-

rás, az a tervezés során alakul majd ki.  

A normál kapacitás a vizsgált év 1. negyedévében 5 800 darab/negyedév. A 2. negyedévben a 

normál kapacitás egyszeri 8%-os csökkentését tervezik, melyre vonatkozóan a vizsgált évben 

további módosítást nem terveznek. 

A költségek optimális szinten tartása miatt a túlóráztatásnak felső határt szabtak meg, mely 

szerint a túlórában végzett maximális termelés nem haladhatja meg a normál kapacitás 25%-

át. Ezt a korlátot akkor sem lehet túllépni, ha az adott negyedév termelése nem elegendő az 

időszak keresletének kielégítésre. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a termelés akkor optimális, ha az előállítás 150 darabos soro-

zatokban történik. Amennyiben a termelési-szervezési megoldás alapján számított termelési 

terv nem osztható az előírt gyártási sorozatnagysággal, abban az esetben inkább készletre 

gyárt a vállalkozás. Ettől eltérően kizárólag a túlóráztatásra vonatkozó belső szabályozás kor-

látozhatja a gyártott mennyiséget. 

Az egyenletes ütemű kibocsátástól ± 5 %-ot lehet eltérni. Ha elegendő a minimum, akkor azt 

kell legyártani, azonban ha a maximális termelés nem fedezi a keresett mennyiséget, akkor 

sem lehet többet gyártani. Foglalja táblázatba az adatokat! 

Mellékszámításait nem szükséges feltüntetnie! 
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2019. év 

  1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév 

nyitókészlet (db) 2 000 4 220 3 560 
0 

(-640) 

kereslet (db) 2 880 5 760 9 600 4 800 

kereslethez igazodó 

termelési igény (db) 
2880 – 2000 = 880 

5760 - 4220 =  

1 340 

9600 - 3560=  

6040 

4800+640 =  

5 440 

normál kapacitás (db) 5 800 
5800*0,92 =  

5 336 
5 336 5 336 

max termelés túlórával 

együtt (db) 

5800*1,25  

= 7 250 (7200) 

5336*1,25 =  

6 670 

(6600) 

6 670 

(6600) 

6 670 

(6600) 

optimális termelési  

egység (db) 
150 150 150 150 

egyenletes ütemű terme-

lési terv minimuma (db) 

(23040-

2000)/4*0,95 =  

4 997 (5 100) 
4 997 (5 100) 4 997 (5 100) 4 997 (5 100) 

egyenletes ütemű terme-

lési terv maximuma (db) 

(23040-

2000)/4*1,05 =  

5 523  (5 400) 
5 523  (5 400) 5 523  (5 400) 5 523  (5 400) 

termelési szabályokhoz 

igazodó tervezett  

termelés (db) 

5 100 5 100 5 400 5 400 

termelési szabályokhoz 

igazodó tervezett túlóra 

(db) 

- - 
5400-5336 =  

64 

5400-5336 

=64 

termelési szabályokhoz 

igazodó tervezett  

zárókészlet (db) 

2000+5100-2880 = 

4 220 

4220+5100-

5760 = 

3 560 

3560+5400-

9600 =  

0 (-640) 

(-640)+5400-

4800 =  

0 (-40) 

termelési szabályokhoz 

igazodó tervezett hiány 

(db) 

- - 640 40 

Oszloponként maximum 3 pont adható. Kizárólag akkor jár pont, ha az adott oszlopban va-

lamennyi érték/számítás helyes. 

 

5. Feladat 16 pont 

Egy varroda női felsőruházat előállításával foglalkozik. A feladatuk közé tartozik a megfelelő 

alap- és segédanyag kiválasztása, beszerzése. A piros selyemszalag felhasználása viszonylag 

állandó és az év közbeni eloszlása egyenletes. A selyemszalag havi átlagos felhasználása 150 

méter, a szalagokat 25 méteres kiszerelési egységekben szerzik be 2 200 Ft/db nettó beszerzé-

si áron. A beszállító nem bontja meg a kiszerelési egységeket. A cég évi 10%-os készlettartási 

költséggel számol a nettó beszerzési egységár %-ában. Egy tétel megrendelésének költsége 

240 Ft. Kerekítési pontosság: Ft/m, egész méter, egész db, egész alkalom, egész nap 

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

hető. 
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Kérdés Számítás Eredmény Pont 

Hány Ft egy méter selyemsza-

lag nettó beszerzési egységára? 

(Ft/m) 

2200/25  88 2 

Hány darab kiszerelési egység 

az optimális rendelési tételnagy-

ság? (db) 

150/25 = 6 db/hó 

√(2*12*150*240)/(88*0,1) = 

313,3 m 

313,3/25 = 12,5 db 

13 4 

Hány db kiszerelési egység az 

éves felhasználás? (db) 

150/25 = 6 db/hó 

6*12 = 72 db/év 
72 3 

Átlagosan hány rendelés van 

egy évben? 
72/13 = 5,5 6 1,5 

Hány naponta kell feladnia a 

megrendelést az optimális ren-

delési mennyiség mellett? Éves 

szinten 252 munkanappal szá-

moljon! (nap) 

252/6 = 42 42 1,5 

Hány méteres készletszintnél 

kell feladni a megrendelést, ha a 

rendelés teljesítésének átfutási 

ideje 3 naptári nap és a cégveze-

tés határozata alapján 1 kiszere-

lési egységet tartanak biztonsági 

készletnek? Éves szinten 360 

naptári nappal számoljon! 

72/360 = 0,2 egység/nap 

3*0,2+1 = 1,6 egység 

1,6*25 = 40 m 

40 4 

 

6. Feladat 10 pont 

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

idegen és magyar nyelven is!  

Nem megfelelő megoldás pontlevonással jár (-0,5 pont/db)! Maximális pontlevonás: a feladat 

összességében nem lehet negatív pontszámú! 

Soronként maximum 0,5 pont adható. Kizárólag akkor jár pont, ha az adott sorban az idegen 

és a magyar nyelvű kifejezés egyaránt helyes. 

 

Rövidítés Angol nyelvű kifejezés A kifejezés magyar nyelvű fordítása 

AWB air waybill légi fuvarlevél 

B/L bill of lading hajóraklevél 

FCR forwarders certificate of receipt speditőr átvételi elismervény 

FCT forwarders certificate of transport speditőr fuvarozási tanúsítvány 

FFI FIATA Forwarding Instructions FIATA Szállítmányozási utasítás 

FSDT 
FIATA Shippers Declaration for 

the Transport of Dangerous Goods 

FIATA Feladói nyilatkozat veszélyes 

áruk fuvarozásához 

FWR FIATA Warehouse Receipt FIATA Raktári Elismervény 

FBL 
negotiable FIATA Multimodal 

Transport Bill of Lading  

átruházható FIATA multimodális 

Fuvarokmány 

Konossement bill of lading hajóraklevél 
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Rövidítés Angol nyelvű kifejezés A kifejezés magyar nyelvű fordítása 

C/P charter party bérelt hajózás 

D/O Delivery order Kiszolgáltatási jegy 

Dock Receipt  Dokkbizonylat 

Mate’s Receipt  Hajóstiszti elismervény 

RO-LA Rollende Landstrasse gördülő országút 

SI-SO swim in – swim out beúszik – kiúszik 

IRU 
International Road Transport 

Union 

Nemzetközi Közúti Árufuvarozási 

Egyesület 

IATA 
International Air Transport Asso-

ciation 

Nemzetközi Légifuvarozási Szövet-

ség 

FTL Full Track Load komplett rakomány 

Incoterms 
International Commercial Termi-

nology 
Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek 

DEQ Delivered Ex Quay Rakparton átadva 

  

 

7. Feladat 19 pont 

Végezze el pontozásos valamint súlyozott pontszám módszerrel a logisztikai szolgáltatók 

ajánlataira vonatkozó értékelést az alábbi információk alapján! A részszámításait a táblázat-

ban vezesse le! A kapott eredményeket is írja be a tábla megfelelő rovatába! Kerekítési pon-

tosság 2 tizedes  

A régióban két logisztikai szolgáltató (fuvarozó) vállalat jöhet szóba. A cégek logisztikai ki-

szolgálási színvonalát folyamatosan mérjük, a vizsgált mutatószámok azonos súlyarányokkal 

jelennek meg elemzéseinkben, mivel a pontozásos módszert alkalmazzuk. 

Az ajánlatkérésünkben a következő mutatószámokra vonatkozóan kértünk információt, vala-

mint végeztünk szűréseket a vállalatirányítási rendszerünkben: 

• 2016. évi nettó árbevétel  

• Flotta mérete 

• Átlagos fuvarozási idő 

• Fuvarozott mennyiség 

• Fuvardíj 1 egységnyi árura 

• Időbeni pontosság 

A minőségirányítási kézikönyvünkben az időbeni pontosságot határozzuk meg kiemelt ténye-

zőként a logisztikai szolgáltató partnereinkkel kapcsolatban, mivel JIT rendszerben szállítunk 

a legnagyobb keresleti erőt demonstráló néhány partnerünknek. Ez magyarázza, hogy az ösz-

szes további paraméter együttes átlagos kiszolgálási színvonala mindössze 40% súllyal esik 

latba az időbeni pontossággal szemben. Az időbeni pontosságot, mint szempontot kizárólag a 

súlyozott pontszám módszerrel történő számításnál vesszük figyelembe. Mindkét partnerüknél 

korábbi 50 megbízásunk teljesítését vizsgáltuk meg. 

 

Mindkét vállalkozás megküldte a kért adatokat, melyek összefoglalására és elemzésére az 

alábbi táblázatok szolgálnak: 
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Megnevezés 

Tranzit Zrt. Logisped Kft. 

Adat 
Színvonal 

számítás 

Színvonal 

eredmény 

(%) 

Adat 
Színvonal 

számítás 

Színvonal 

eredmény 

(%) 

2016. évi nettó árbevétel 

(millió Ft) 
760 760/840 90,48 840 840/840 100,00 

Flotta mérete (db) 42 42/42 100,00 39 39/42 92,86 

Átlagos fuvarozási idő 

1000 km-en (óra) 
11 11/11 100,00 12 11/12 91,67 

Fuvarozott mennyiség 

(egység) 
250 250/250 100,00 220 220/250 88,00 

Fuvardíj 1 egységnyi árura 

(Ft/egység) 
14,0 13,5/14,0 96,43 13,5 13,5/13,5 100,00 

Időbeni pontosság (db) 46 46/50 92,00 48 48/50 96,00 

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

hető. Eredményenként 12*1 = 12 pont 

 

Cégnév 
Átlagos kiszolgálási színvonal pontozásos módszerrel (%) 

Számítás 
Eredmény 
(1-1 pont) 

Tranzit Zrt (90,48+100,00+100,00+100,00+96,43)/5 97,38 

Logisped Kft. (100,00+92,86+91,67+88,00+100,00)/5 94,51 

 

Cégnév 
Átlagos kiszolgálási színvonal súlyozott pontszám módszerrel (%) 

Számítás 
Eredmény 
(2-2 pont) 

Tranzit Zrt (40*97,38+60*92,00)/100 94,15 

Logisped Kft. (40*94,51+60*96,00)/100 95,40 

 

 

Súlyozott pontszám értékelés alapján magasabb teljesít-

ményt elért cég neve (1 pont) 
Logisped Kft. 

 

 

 


