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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 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön, körzőn, vonalzón 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 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 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

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

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

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 versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

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

A következő hiányos szöveg a közúti járművek általános rakodási szabályait mutatja be. 

Egészítse ki a szöveget a kipontozott részeken, az alatta lévő listában található kifejezések 

beírásával! (Figyelem! A felsorolás több lehetőséget tartalmaz, mint a szövegbe 

behelyettesítendő!) 

Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy ………………………… a megengedett 

legnagyobb ………………………… ne haladja meg. 

A rakományt a járművön - annak belsejében, illetőleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy 

a …………………………, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány 

a) a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a …………………………, a forgalom többi 

résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza; 

b) a jármű ajtóinak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja; 

c) ………………………… és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően 

ne rontsa; 

d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon 

legyen …………………………, hogy le ne szóródjék; 

e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon; 

f) magassága - a jármű magasságával együtt - a ………………………… métert ne haladja 

meg; 

g) a járművön, illetőleg annak rakfelületén ne nyúljék túl. 

A rakomány és a jármű együttes szélessége azonban nem haladhatja meg a 

………………………… métert. 

Ha a rakomány méretei miatt mégis túlnyúlik, úgy is elhelyezhető, hogy a rakfelületen túl 

előre (legfeljebb a jármű …………………………), illetőleg a járművön túl hátra (legfeljebb 

………………………… méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra) 

vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármű együttes szélessége a 

………………………… métert ne haladja meg) kinyúljék. A pótkocsit vontató jármű 

rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen. 

A járművön túlnyúló rakományt (álló járművön is) legalább 40x40 cm méretű 

………………………… vagy ………………………… színű csíkos zászlóval, illetőleg 

táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt 

………………………… fényű lámpával és ………………………… színű fényvisszaverővel 

meg kell jelölni. 

 

• 2,5 

• 2,5 

• 3 

• két 

• négy 

• öt 

• fehér 

• piros 

• piros 

• piros 

• piros-fehér 

• zöld 

• vezetésben 

• egyenletesen 

• elejéig 

• lefedve (letakarva) 

• lerögzítve 

• jármű biztonságát 

• közlekedés biztonságát 

• tengelyterhelése 

• tengelyterhelést 

• össztömege 

• össztömeget
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2. Feladat ...... pont / 30 pont 

Egy vállalat 6 telephelyen (A, B, C, D, E, F) gyártja termékeit. Az elkészült árut a közelükben 

lévő elosztóraktárakba (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) továbbítják, majd a későbbiek során 

innen történik az megrendelők ellátása. 

a) A megadott táblázatok (igények, gyártott mennyiségek, kilométermutató) segítségével 

készítsen egy induló mátrixot! 

b) Számítsa ki Vogel-Korda módszerrel a minimális árutonna-kilométer teljesítményt! 

Adatok

 

Az előállított termékek gyáranként: 

Feladóhelyek 

(vállalati 

telephelyek) 

Rendelkezésre 

álló 

(elszállítandó) 

mennyiség (t) 

A 53 

B 48 

C 92 

D 76 

E 83 

F 48 

 

 

A raktárakban igényelt mennyiségek: 

Rendeltetési 

helyek 

(elosztó raktárak) 

Rendeltetési hely 

igényelt 

mennyisége 

(szükséglet) (t) 

I 39 

II 16 

III 64 

IV 58 

V 11 

VI 90 

VII 84 

VIII 21 

IX 17 

 

Kilométermutató: 

 I II III IV V VI VII VIII IX A B C D E F 

I —               

II 9 —              

III 5 6 —             

IV 3 2 4 —            

V 8 10 5 3 —           

VI 7 9 6 4 8 —          

VII 10 8 7 2 3 5 —         

VIII 9 2 1 4 5 8 7 —        

IX 2 5 6 9 8 4 6 3 —       

A 7 6 3 9 2 4 2 3 7 —      

B 4 9 10 5 1 1 6 4 8 5 —     

C 3 8 8 6 8 9 7 9 3 2 3 —    

D 5 7 1 3 9 8 5 10 9 8 6 9 —   

E 2 6 4 7 6 3 4 2 5 7 7 6 5 —  

F 3 5 1 8 9 7 4 1 9 9 4 3 4 5 — 
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Készítse el az induló mátrixot és oldja meg az elosztási problémát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számítsa ki a minimális árutonna-kilométer teljesítményt: 
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3. Feladat ...... pont / 27 pont 

Mutassa be a keresztmetszeti és a célforgalmi utasszámlálás fogalmát, lényegét! Fejtse ki a 

technikai eszközzel megvalósított utasszámlálási módszerek lényegét! Mutassa be, hogyan 

számolják az utasszámot a fotocella, illetve a terhelésmérő berendezések segítségével! 

 

 

1 
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4. Feladat ...... pont / 30 pont 

Szerkesszen menetrendet az alábbi viszonylatra, a megadott információk alapján! Az ábrán a 

települések közti távolságokat látja kilométerben. 

 

 
 

− A vonal/viszonylat száma/megnevezése: 1441 Orosháza – Békéscsaba – Békés. 

− A menetrend „oda-vissza” irányú. 

− A járatokat a DAKK Zrt. közlekedteti (Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.). 

− Járatszámok 1, illetve 4, 8. 

− Indulási időpontok Orosháza, autóbusz-állomástól: 1-es járat 6:20. 

− Indulási időpontok Békés, autóbusz-állomástól 4-es járat 8:20, 8-as járat 14:00. 

− A járatok betérése Csorvás, autóbusz váróterem megállóhely felé: 1-es: be, 4-es: nem, 8-as 

be. 

− Székkutas, ABC megállóhelyen a járatok csak utascserét végeznek, nem várakoznak sem 

betéréskor, sem áthaladáskor. 

− Az 1-es járat Kondorosi elágazás megállóhelyet érinti, de ott nem áll meg. 

− A 8-as járat csak hétfőtől-péntekig közlekedik. 

− Csorvás, autóbusz váróterem megállóhelyen a betérő járatok 5 percet várakoznak. 

− Az autóbuszjáratok a teljes vonalon 52 km/h átlagsebességgel közlekednek. 

− Tömörkény vasúti megállóhelynél vasúti csatlakozás található. 

− A kiszámított menetidőket a következő egész percre, felfelé kerekítse! 
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Itt végezze el a számításokat és készítse el a menetrendet: 
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5. Feladat ...... pont / 32 pont 

2020. január 14-én a KOVA-SPED szállítmányozó cég (1074 Budapest, Damjanich utca 3/b, 

képviselő: Rába Ákos) szállít központi raktárából 89 tekercs méterárut gyűjtőfuvarozásban, az 

alábbiak szerint: 

Jel és szám Db Súly Térfogat Címzett 

20285/5GB 3 tekercs 234 kg 3,95 m3 Patische Ltd. (London) 

20284/5GB 22 tekercs 350 kg 1,81 m3 Newhurst Group (London) 

20286/5GB 11 tekercs 185 kg 0,78 m3 H. K. White (Manchester) 

20287/5GB 36 tekercs 730 kg 3,5 m3 Murmar (Manchester) 

20283/5GB 17 tekercs 215 kg 1,88 m3 Dara Ltd (London) 

Feladó a Terra Varroda és Szabászat Bt. (1184 Budapest, Lakatos út 65-67., Kapcsolattartó: 

Tahi Edit). A szállító jármű SCANIA típusú NOK-340, KTR-337 (21,5 t) rendszámú 

szerelvényével. A küldeményhez csatolt okmányok: 5 pld. kereskedelmi számla, 5 pld. 

minőségi tanúsítvány. A küldeményt EXW Budapest paritással továbbítják. A KOVA-SPED 

nemzetközi partnere a LEP International (Chelmsford, Bishop Rd 36, Egyesült Királyság), 

amely a házhozszállítást (elfuvarozást) végzi a London Noel Rd 17 sz. alatt található 

raktárából. 

Töltse ki a fuvarlevelet az adatok alapján! 
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6. Feladat ...... pont / 22 pont 

A következő statisztikai sokaság egy Volán vállalat adott személypénztárának napi 

árbevételeit mutatja (7 napon át), ezer Ft-ban: 

149,4;  151,2;  166,5;  181,5; 

138,6;  166,5;  141,1; [ezer Ft/nap] 

Feladat: 

a) Rendezze az adatokat a számítást megkönnyítő segédtáblázatba, majd határozza meg 

számtani átlaggal az átlagos napi árbevételt! 

b) Jelölje ki a helyzeti középértékeket (modust és mediánt)! 

c) Számítsa ki a differenciákat (di) , és azok négyzetét (di
2) a táblázatban! 

d) Határozza meg a szóródás terjedelmét, (R),  

e) Határozza meg az átlagos abszolút eltérést, (), 

f) Határozza meg a szórást, ()! 

g) Számítsa ki a szóródási együtthatót (v)! 

(Használja a számítást megkönnyítő segédtáblázatot!) 

ismérv 

xi 

differenciák 

di 

differenciák négyzete 

di
2 

   

   

   

   

   

   

   

Σ Σ Σ 
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7. Feladat ...... pont / 29 pont 

Közúti felüljáró építéséhez az építési helytől 5 km-re lévő anyagkitermelő helyről történik a 

föld fuvarozása. A föld kitermelését és gépkocsira kotrógépek végzik. A gépek 1,3 

köbméteres kanállal dolgoznak, ciklusidejük 57 másodperc. 

A föld térfogattömege 1,45 tonna köbméterenként. A szállítási távolság 5 km, melynek 40 %-

a földút. A gépkocsik menetsebessége szilárd burkolatú úton 30 km/óra, földúton 20 km/óra. 

A föld fuvarozását 12 t teherírású billenő rakfelületű gépkocsik végzik, melyek billentési 

ideje 0,25 perc/tonna. A gépkocsik futáskihasználása a feladatban 50 %-os, 

teherbíráskihasználása 100 %-os. 

a.) Mennyi gépkocsit kell beosztani egy-egy kotrógéphez, hogy azok folyamatosan 

rakodhassanak? 

b.) Hány percenként kell érkezniük a gépkocsiknak a rakodógépekhez, hogy ne várakozzanak? 

c.) Mennyi rakodógépre van szükség amennyiben a felüljáróhoz 2000 m3 földre van szükség, 

és a feladatot 10 nap alatt kell elvégezni napi 8 órás munkaidő mellett? 
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