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Fontos tudnivalók 
 
A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

Az írásbeli dolgozat megoldásához segédeszközként csak szöveges adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, vonalzók használhatók. 

A feladatokat a kiadott feladatlapon kell megoldani. Azoknál a feladatoknál, amelyeknél erre 
nincs elegendő hely, ott használjon külön lapot! 

A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, nem 
kaphat pontot. A zárt jellegű (teszt) feladatoknál, ha az összes lehetséges választ megjelöli, nem 
kap pontot. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ 
jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. 

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 

A rövid szöveges választ igénylő kifejtendő jellegű feladat kidolgozása előtt pontosan 
értelmezze a kérdést! A válaszban törekedjen az ismeretek rendszerezésére, fogalmazzon 
tömören! 

A számítási feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd 
helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat 
két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie. Amennyiben ettől eltérés van, azt a feladatoknál 
külön jelezzük. A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! A 
számításoknál nem elegendő a végeredmény közlése. 

A feladatok száma mellett található kétoszlopos táblázatba írt szám az adott feladatra adható 
maximális pontszámot jelenti, a mellette lévő üres helyre ne írjon! 

Törekedjen a gazdaságos időbeosztásra, a jól olvasható, áttekinthető munkára! 

Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! 
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Teszt jellegű feladatok 
 
1. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Gottlieb Daimler 1877-ben elkészítette az első üzemképes gázmotort. 
 Igaz Hamis 
 
2. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A vasúti fordítókorongok sugár irányú vágányok összekapcsolását teszik lehetővé. 
 Igaz Hamis 
 
3. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A hajók horgonyberendezéseit a segédüzemi gépek közé soroljuk. 
 Igaz Hamis 
 
4. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A vízre leszállni képes légi járműveket hidroplánnak nevezzük. 
 Igaz Hamis 
 
5. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Az adásvételi szerződések tárgya lehet bármilyen forgalomképes dolog. 
 Igaz Hamis 
 
6. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A Budapest-Hegyeshalom vasútvonal érinti Pápa állomást. 
 Igaz Hamis 
 
7. feladat 1 pont  
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Csongrád megye székhelye Kecskemét, mely fontos közúti és vasúti csomópont. 
 Igaz Hamis 
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8. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A Budapest-Záhony vasúti fővonal többek között érinti Békés megyét. 
b) A Budapest-Záhony vasúti fővonal többek között érinti Hajdú-Bihar megyét. 
c) A Budapest-Záhony vasúti fővonal többek között érinti Heves megyét. 

 
9. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A csőposta hidraulikus elven működő nagy távolságú csővezetékes szállítási 
technika. 

b) Az ejtőcső a csúszdák csoportjába tartozó kis távolságú csővezetékes szállítási 
eszköz. 

c) A szállítócsigák gravitációs elven működő kis távolságú csővezetékes szállítási 
eszközök. 

 
10. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) Az önrakodó tehergépjárművek az általános rendeltetésű tehergépjárművek 
csoportjába tartoznak. 

b) A trélerek árutovábbítást csak részfeladatként végző tehergépjárművek. 
c) A rögzített rakfelületű tehergépjárművek készülnek nyitott, zárt és zárható 

kivitelben. 
 
11. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A vasúti közlekedésben alkalmazott kitérő fő szerkezeti részei például a mozgatható 
csúcssínek. 

b) A vasúti közlekedésben alkalmazott kitérő fő szerkezeti részei például a mozgatható 
tősínek. 

c) A vasúti közlekedésben alkalmazott kitérő fő szerkezeti részei például a mozgatható 
sínszékek. 

 
12. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) Kísért kombinált áruszállítási technika a Ro-La rendszer. 
b) Kísért kombinált áruszállítási technika a csereszekrények továbbítása. 
c) Kísért kombinált áruszállítási technika a nyerges félpótkocsik továbbítása. 

 
13. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) Az E60-as európai közúti főútvonal érinti többek között Csehországot. 
b) Az E60-as európai közúti főútvonal érinti többek között Szlovákiát. 
c) Az E60-as európai közúti főútvonal érinti többek között Ausztriát. 
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14. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 
a) A marketing-mix termékpolitika területének egyik tevékenysége a termékek árának 

meghatározása. 
b) A marketing-mix termékpolitika területének egyik tevékenysége a termék piacra történő 

bevezetése. 
c) A marketing-mix termékpolitika területének egyik tevékenysége a termékek értékesítési 

útjának meghatározása. 
 
15. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A betéti társaság – mint gazdasági társasági forma – törzstőkével alakul. 
b) A közkereseti társaság – mint gazdasági társasági forma – törzstőkével alakul. 
c) A korlátolt felelősségű társaság – mint gazdasági társasági forma – törzstőkével alakul. 

 
16. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A közúti járművek egyik aktív biztonsági eszköze a légzsák. 
b) A közúti járművek egyik aktív biztonsági eszköze a biztonsági öv. 
c) A közúti járművek egyik aktív biztonsági eszköze az előzésérzékelő. 

 
17. feladat 2 pont  
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) Svédország egyik jelentős tengeri kikötője Malmö. 
b) Finnország egyik jelentős tengeri kikötője Bergen. 
c) Norvégia egyik jelentős tengeri kikötője Turku. 

 
18. feladat 3 pont  
Az alábbiakban állításokat lát a városi közösségi közlekedés területéről. Az alatta található 
táblázatban párosítsa össze az állításokat a különböző közlekedési eszközökkel a megfelelő 
betűjel beírásával a második oszlopba! 

a) A pályáját vagy a közúti útburkolatba építik, vagy attól elkülönítve vezetik. 
b) Nagyméretű áramszedőinek köszönhetően a felsővezetékhez képest mindkét oldalra 

képes kitérésre. 
c) Helyi forgalomban a legnagyobb befogadóképességgel rendelkező jármű. 

Méret Választott betűjel 
metró  
villamos  
trolibusz  
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Rövid szöveges választ igénylő feladatok 
19. feladat 12 pont  
Az E75-ös számú európai közúti főútvonallal kapcsolatban válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

• Milyen országokat érint? Soroljon fel ötöt! 
• Magyarországon milyen határátkelőhelyeket érint? 
• Magyarországon milyen fontosabb településeket érint (a határátkelőhelyek 

kivételével)? Soroljon fel ötöt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. feladat 8 pont  
Írja le, határozza meg a következő közlekedési fogalmak jelentését: 

a) passzív közlekedésbiztonság, 
b) vasúti pálya túlemelése, 
c) vízi út, 
d) a repülőgép sárkánya! 
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21. feladat 10 pont  
Ábrázoljon egy fűrészfogas peronelrendezést előrementi beállással, majd írje le három előnyét 
és három hátrányát! 
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Számítást igénylő feladatok 
22. feladat 8 pont  
Egy személygépkocsi sík úton 260 méter sugarú íven halad. A jármű nyomtávolsága 1513 mm, 
súlypontjának magassága 850 mm. A kerék és a talaj közötti súrlódási tényező értéke 0,48. 
Számítsa ki, hogy a gépkocsi: 

a) legfeljebb hány km/órás sebességgel képes haladni anélkül, hogy megcsúszna, 
b) legfeljebb hány km/órás sebességgel képes haladni anélkül, hogy felborulna! 
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23. feladat 8 pont  
Egy vasúti árufuvarozással foglalkozó vállalat állományában a következő teherkocsik 
találhatóak, típus és teherbírás (szállítható rakomány tömege) szerint: 
 

 megnevezés szállítható rakomány tömege állomány 
  (                               ) (                                ) 

Eacs 48 t/jármű 22 db 
Eamos 57 t/jármű 3 db 
Eanos 64 t/jármű 10 db 
Eas 50 t/jármű 11 db 
Es 27 t/jármű 27 db 
Gags 54 t/jármű 5 db 
Ggs 22,5 t/jármű 3 db 
Habbinss 61 t/jármű 10 db 
Heks 14 t/jármű 4 db 
Sammp 81 t/jármű 2 db 

 összesen: ---  
 
a) Jelölje a fejléc alatti zárójelekbe az ismérv és a gyakoriság oszlopait! 
b) Töltse ki a hiányzó mezőket! 
c) Határozza meg súlyozott számtani átlag segítségével az egész járműpark átlagos 

teherbírását! 
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24. feladat 15 pont  
Egy család utazik Békéscsaba, Hűtőház megállóhelyről Újkígyós, Petőfi út megállóhelyig. 
Hétköznap (munkanapon) 7 óra után szeretnének indulni, az első megfelelő járattal. A 
menetjegyeiket a gépjárművezetőnél veszik meg. 
A család összetétele: 

- 1 fő szülő, 52 éves pedagógus (közalkalmazott); 
- 1 fő szülő. 50 éves dolgozó; 
- 1 fő gyermekük, 10 éves általános iskolai tanuló; 
- 1 fő gyermekük, 17 éves szakgimnáziumi tanuló, nappali tagozaton; 
- 1 fő unokatestvér, 13 éves általános iskolai tanuló; 

Válaszoljon a kérdésekre, végezze el a számításokat a mellékletek segítségével! 
 
a) Mekkora a díjszámítási távolság? 

b) Melyik járatot javasolná a családnak? 

c) Megkapja-e a család a nagycsaládos kedvezményt? Indokolja is válaszát! 

d) Az 52 éves szülő kedvezménye: 

e) Az 50 éves szülő kedvezménye: 

f) A 10 éves gyermek kedvezménye: 
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g) A 17 éves gyermek kedvezménye: 

h) A 13 éves unokatestvér kedvezménye: 

i) Az 52 éves szülő menetdíja: 

j) Az 50 éves szülő menetdíja: 

k) A 10 éves gyermek menetdíja: 

l) A 17 éves gyermek menetdíja: 

m) A 13 éves unokatestvér menetdíja: 

n) Összesen fizetendő menetdíj: 
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Mellékletek: 

 
forrás: https://www.dakk.hu/images/menetrend/4830.pdf 
letöltés időpontja 2019.03.19. 

DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) 
AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL  

(KIVONAT) 

Teljes árú menetdíjak 

A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási 
kilométerekből történik. 

Menetdíjkedvezmények 

Menetdíjkedvezmény csak a menetdíjakból vehető igénybe, az emelt szintű autóbuszjáratok kiegészítő 
díjából és a kötelező helybiztosítás díjából nem. 

1. Díjtalanul utazhat korlátlan számban 

a. a felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves koráig, 
b. a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, az EU tagállam állampolgára, és nemzetközi 

szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár is, 
c. a hadirokkant és hadiözvegy a részére kiadott igazolvány alapján, továbbá - ha a hadirokkant igazoltan 

kísérésre szorul - annak kísérője, 
d. a magyar jogszabályok alapján nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgár a 

nyugdíjfolyósító szerv igazolásával, 
e. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 8. §-a (2) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott, 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója 
a nevére kiállított "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával, 

f. a menekült "Tartózkodási engedélye" felmutatásával. 

 

 



Közlekedés ismeretek 
középszint 

1921 írásbeli vizsga 13 / 16 2019. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

2. 50 %-os menetjegy kedvezményre jogosult 

a. a gyermek 6 éves kortól 14 éves korig, 
b. az érvényes diákigazolvánnyal vagy a tanintézet által kiadott Igazolással rendelkező nappali és esti 

tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban, 
c. levelező tagozatos diák a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) iskolába járásra történő utazásra, a lakóhelye 

(tartózkodási helye) és a képzés helye között a diákigazolvány alapján; a VOLÁN az utazási viszonylat 
bejegyzésére külön igazolást adhat ki, 

d. 10 éven aluli gyermeknek a legalább 6 gyermekből álló csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 
kísérő, a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása 
esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő jogosult a kedvezményre. A megrendelést az igénybe venni 
kívánt járat(ok) üzemeltetőinek kell benyújtani olyan időpontban, hogy visszaigazolásra kellő idő álljon 
rendelkezésre. A visszaigazolást jegyváltáskor be kell mutatni, 

e. a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkantnak a családtagja (a kedvezményezettel közös 
háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek); a gyermekek azonos feltétellel jogosultak a 
kedvezményre, mint a nagycsaládosok a 90 %-os kedvezményre, 

f. nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő, 
g. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény 10. §-a (1) bekezdésében 

meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha jogosultságát a 
"Magyar igazolvány"-nyal, illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal és az e célra rendszeresített 
"Diákigazolvány"-nyal, vagy az igazolvány, illetve a "Pótfüzet" "Diákkedvezmény" rovatában történt 
érvényesítéssel együttesen igazolja A diákigazolványok időbeli érvényességét a III/3. pont tartalmazza. 

3. 50%-os menetjegy kedvezményre jogosult évente 12 alkalommal menettérti utazás esetén  

a. a költségvetési szervek és intézmények - beleértve az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó szerveket 
is - közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi 
szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott, továbbá a közigazgatási szerveknél 2001. június 30-áig 
ügykezelőként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július 1-jétől munkaviszony 
keretében foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,  

b. az egyházi intézmények, társadalmi szervezetek, továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki az előző 
pontban hivatkozott személlyel azonos munkakört tölt be kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- 
és felsőfokú oktatási és nevelési intézetekben.  

5. 90%-os menetjegy díjkedvezményre jogosult 

a. az a vak személy, aki a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségek érvényes arcképes igazolványával 
rendelkezik vagy a vakok járadékában részesül és ezeket igazolja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,  

b. az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes 
igazolványával rendelkezik és ezt utazáskor felmutatja, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,  

c. az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, ennek 
igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő kísérője,  

d. az 1998. évi XXXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, ennek igazolásával, 
továbbá a vele utazó 1 fő kísérője  

e. a szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermeke(ük), ha a gyermek 18 éven aluli, vagy 26 
éven aluli és érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkezik, vagy életkorától függetlenül akire 
munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja,  

f. a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a lakóhelye (tartózkodási helye) és a közoktatási szolgáltatást 
nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény székhelye 
(telephelye) között - az említett intézmények igazolása alapján,  

g. a nappali, illetve szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény bentlakója, vagy oda rendszeresen, illetve 
esetenként bejáró gondozottja - az intézmény igazolása alapján - a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) 
és az ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között,  

h. a g) és h) pontban meghatározott tanuló (gondozott) legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) az 
intézmény székhelye és a tanuló (gondozott) lakóhelye közötti utazás során, ha az intézmény igazolása 
szerint szükség van a kíséretre (az intézmény a tanuló /gondozott/ igazolványához az utazásnyilvántartó-
lapot, illetve a betétlapot kiadta),  

i. a h) pontban meghatározott gondozottat meglátogató személy (esetenként csak egy személy) az intézmény 
székhelye és a látogató állandó lakóhelye között az intézmény igazolása alapján,  
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j. az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz 
részt - lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között, a munkaügyi központ kirendeltségének 
igazolása alapján,  

k. a gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő a gyermekotthon 
által az utazás napjára kiállított utaslista alapján; 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 
gyermekenként további 2 fő jogosult a kedvezményre,  

l. legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő az utazás napjára kiállított 
utaslista alapján,  

 
forrás: https://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/dijszabas 
letöltés időpontja: 2018.04.15. 
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25. feladat 9 pont  
2019. év második negyedévében (91 naptári nap) egy tehergépjármű-park üzemviteli adatai a 
következőképp alakultak: 

a járműpark darabszáma (átlagos állomány) (Gá) = 49 db tehergépkocsi 
fuvarhiányos járművek száma (Gfuvarhiányos) = 9 db tehergépkocsi/nap 
üzemképtelen (javító) járművek száma (GJ) = 7 db tehergépkocsi/nap 

Határozza meg a következőket: 

a) az üzemképes járművek számát; 
b) a teljesítő járművek számát; 
c) üzemképes gépnapokat; 
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 feladat 

sorszáma 
pontszám 

maximális  elért maximális elért 

Teszt jellegű 
és rövid 
szöveges 
választ 
igénylő 
feladatok 

Tesztfeladatok 

1. 1  

30   

2. 1  
3. 1  
4. 1  
5. 1  
6. 1  
7. 1  
8. 2  
9. 2  
10. 2  
11. 2  
12. 2  
13. 2  
14. 2  
15. 2  
16. 2  
17. 2  
18. 3  

Rövid 
szöveges 
választ 
igénylő 
feladatok 

19. 12  
30  20. 8  

21. 10  

Számítást igénylő feladatok 

22. 8  

40  
23. 8  
24. 15  
25. 9  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Teszt jellegű és rövid szöveges választ igénylő feladatok   
Számítást igénylő feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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