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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 
A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a vizsgázó jelölése nem 
egyértelmű, nem kaphat pontot. Ha a zárt jellegű (teszt-) feladatoknál 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. 

Fogalommeghatározásnál a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldástól eltérő, de 
szakmailag helyes megoldások is elfogadhatók. 

Szöveg kiegészítésnél a javítási-értékelési útmutatóban szereplő kifejezések helyett beírt 
szakmailag megfelelő szinonima is elfogadható. 
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Teszt jellegű és rövid választ igénylő feladatok 
1. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A közlekedésföldrajzban kiemelkedő, elsődleges forgalmi pontok azok, amelyekből az 
utas- és áruforgalom legjelentősebb áramlásai kiindulnak, vagy oda beérkeznek. 

 Igaz Hamis 
 
2. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Az egy számjegyű magyar közutakat az óramutató járásával megegyezően számozzák. 
 Igaz Hamis 
 
3. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Kiépítés szerint a közutakat feloszthatjuk állomáshoz vezető, összekötő és bekötőutakra. 
 Igaz Hamis 
 
4. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Bizonyos fuvarozási szerződések nincsenek alakszerű előíráshoz kötve, és például a 
fuvarozás elvállalásával jönnek létre. Ezeket a jog keretszerződéseknek nevezi. 

 Igaz Hamis 
 
5. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Vállalkozás indításakor javasolt üzleti terv készítése, melynek mindenképpen részét 
képezi a jogszabályi háttérterv. 

 Igaz Hamis 
 
6. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A vegyes használatú hajókat Ro-Ro hajóknak is nevezik. 
 Igaz Hamis 
 
7. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A csőposta olyan csővezetékes szállítási mód, ahol a csővezetékben egy zárt patron, az 
úgynevezett futár változtat helyet. 

 Igaz Hamis 
 
8. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Az InterCity-vonatok legalább egy országhatár átlépéssel közlekedő, nagyobb 
csomópontokat érintő vonatok. 

 Igaz Hamis 
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9. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A 32-es számú, másodrendű közúti főútvonal érinti Kecskemét városát. 
 Igaz Hamis 
 
10. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A semmis szerződés megkötésének időpontjától érvénytelen. 
 Igaz Hamis 
 
11. feladat 1 pont 
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) Az E45-ös európai közúti főútvonal többek között érinti Svédországot, 
Németországot és Olaszországot. 

b) Az E45-ös európai közúti főútvonal többek között érinti Svédországot, 
Lengyelországot és Olaszországot. 

c) Az E45-ös európai közúti főútvonal többek között érinti Svédországot, 
Németországot és Svájcot. 

 
12. feladat 1 pont 
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 
Az ábrán egy dízelmozdony egyszerűsített ábráját látja. A fontosabb egységeket számokkal 
jelöltük. 

 
Forrás: Lenzsér Levente, Reider László, Közlekedési alapismeretek, Műszaki Kiadó, Budapest, 2014 

 
a) Az 1-es számú egység a vezérlőberendezés. 
b) Az 1-es számú egység a segédüzem. 
c) Az 1-es számú egység a dízelmotor. 
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13. feladat 1 pont 
Húzza alá a helytelennek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A helyközi menetrendszerű autóbusz-közlekedésben utazási igazolványnak minősül 
a menetjegy. 

b) A helyközi menetrendszerű autóbusz-közlekedésben utazási igazolványnak minősül 
a kiegészítő jegy. 

c) A helyközi menetrendszerű autóbusz-közlekedésben utazási igazolványnak 
minősül a pedagógusigazolvány. 

 
14. feladat 1 pont 
Húzza alá a helytelennek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A klasszikus marketingmix egyik eleme a kommunikációs politika. 
b) A klasszikus marketingmix egyik eleme a vevőpolitika. 
c) A klasszikus marketingmix egyik eleme az árpolitika. 

 
15. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes városok nevének megfelelő helyre történő beírásával! A 
lehetőségek, melyek közül választhat, a mondat alatt szerepelnek. Megoldását írja a kipontozott 
részekre! 
Az M1-es autópálya sorrendben a következő településeket érinti: Budapest – Biatorbágy – 
Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Lébény – Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom. 
 

Székesfehérvár; Veszprém; Tatabánya; Esztergom; Várpalota; Lébény; Pápa; Csorna; 
Sopron 

 
16. feladat 1 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezés megfelelő helyre történő beírásával! A lehetőségek, 
melyek közül választhat, a mondat alatt szerepelnek. Megoldását írja a kipontozott részre! 
A vasúti biztosítóberendezések rendeltetés szerint lehetnek: állomási biztosítóberendezések és 
állomásközi biztosítóberendezések. 
 

térközi; állomásközi; fedezőjelzős; előjelzős; be- és kijárati jelzős 
 
17. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezések megfelelő helyre történő beírásával! A 
lehetőségek, melyek közül választhat, a mondat alatt szerepelnek. Megoldását írja a kipontozott 
részekre! 
Magyarország alaptörvényének értelmében az alapvető jogok biztosa évente beszámol 
tevékenységéről a(z) Országgyűlésnek. 
 

félévente; évente; kétévente; Kormánynak; Miniszterelnöknek; Országgyűlésnek 
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18. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A repülőgép a repülőtéren a számára előírt gurulóúton gördül a futópályához, illetve gördül a 
forgalmi előtérbe. Ez köti össze tehát a futópályákat a forgalmi előtérrel. 
 
19. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A kombinált áruszállítási formák két fő csoportba sorolhatók. Konténeres szállítási 
rendszerekre, illetve huckepack szállítási rendszerekre, mely esetben az egyik közlekedési 
alágazat járműve szállítja a másik közlekedési ág járművét a küldeménnyel együtt. 
 
20. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A folyami hajózásban a felfelé, árral szemben történő közlekedést hegymenetben haladó 
hajózásnak nevezzük. 
 
21. feladat 5 pont 
Az alábbiakban öt közlekedéstörténeti találmány megnevezését látja. Válassza ki az alatta 
található listáról a hozzájuk tartozó feltaláló nevét! A megfelelő betűjelet írja a találmány utáni 
vonalra! 

Első pedálos kerékpár: c 
Olajüzemű motor elve: d 
Első üzemképes gőzhajó: f 
Első üzemképes, biztonságosan kormányozható repülőgép: h 
Első fúvott gumiabroncs: i 
 

 
a) Stevin 
b) Watt 
c) Macmillan 
d) Diesel 
e) McAdam 
f) Fulton 
g) Stephenson 
h) Wright fivérek 
i) Dunlop 
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Hosszabb választ igénylő feladatok 
22. feladat 8 pont 
Az árufuvarozás egyik sajátossága, hogy lebonyolítása során számtalan problémába, korlátba 
ütközhetnek a közlekedési szakemberek. Ezen előforduló élethelyzetek közé tartozik, hogy a 
tényleges árutovábbítás valamilyen akadályba ütközik. 
Nevezze meg és írja le a fuvarozási akadály esetén a fuvarozó részéről teendő intézkedéseket a 
közúti árutovábbítás területén! 
 

• Amennyiben lehetséges, az adott járművel járható legrövidebb kerülőútvonalon kell 
teljesíteni a feladatot. 2 pont 

• Árukísérő jelenléte esetén az ő utasításait kell követni. 2 pont 
• Ha biztonságos kerülőútvonal nem áll rendelkezésre, és árukísérő sincs a járművön, 

akkor értesíteni kell a fuvaroztatót - és az ő rendelkezéseit kell követni. 2 pont 
• Amennyiben a fuvaroztató nem elérhető, körültekintően, a fuvaroztató feltehető 

szándéka szerint kell eljárni. 2 pont 
Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmazások, válaszok is elfogadhatók. 
 
23. feladat 5 pont 
A piackutatás egyik leggyakrabban alkalmazott technikája a standard interjú, eszköze pedig a 
kérdőív. A kérdőívszerkesztésnek számtalan szabálya, célszerűen betartandó elve van. Soroljon 
fel ezen elvek közül ötöt! 
 

• megfelelő megszólítás alkalmazása 
• a piackutatás céljának megjelölése 
• figyelemfelhívás a válaszadás önkéntességére 
• figyelemfelhívás a válaszadás anonimitására 
• egyszerű, könnyen megválaszolható, rövid kérdéseket kell feltenni 
• az egyszerűbb kérdésektől haladjon a bonyolultabbak felé 
• figyelni kell a kérdések mennyiségére 
• bizonyos esetekben célszerű kitöltési útmutatót mellékelni 
• kerülni kell a negatív, félreérthető kérdéseket 
• a kötött válaszlehetőségek mellett biztosítani kell üres rovatot, az esetleges egyéni 

válasz adására 
• fontos a pártatlanság, a kérdések ne befolyásolják a válaszadót 
• az adatok összesítése, kiértékelése ne legyen bonyolult feladat 
• köszönetet illik mondani a kitöltésért 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér, összesen 5 pont adható. 
Egyéb, felsorolásban nem szereplő, de szakmailag megfelelő elv is elfogadható. 
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24. feladat 11 pont 
Mutassa be az alábbi szempontok alapján a Budapest– Kelebia vasúti fővonalat: 

a) legalább hat érintett település, állomás; 
b) a vonal menetrendi mezőszáma; 
c) belföldi jelentősége; 
d) nemzetközi összeköttetés, két ország megnevezésével; 
e) a vasútvonal, mely nemzetközi tranzitútvonal része! 

 
a) Érintett fontosabb települések, állomások: 

• Budapest-Keleti pályaudvar 
• Ferencváros 
• Soroksár 
• Dunaharaszti 
• Dunavarsány 
• Délegyháza 
• Kiskunlacháza 
• Kunszentmiklós-Tass 
• Szabadszállás 
• Fülöpszállás 
• Kiskőrös 
• Soltvadkert 
• Kiskunhalas 
• Tompa 6 pont 

 
A vasúti menetrendben szereplő, a fővonalon található egyéb kisebb települések is 
elfogadhatók Budapest, mint település és Kelebia kivételével. 

 
b) A vonal menetrendi mezőszáma: 150 1 pont 

c) Belföldi jelentősége: 
Elsősorban a mezőgazdasági termelést folytató területeket kapcsolja össze a fővárossal. 
 1 pont 
Budapest körzetében jelentős a hivatásforgalom. 1 pont 

Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmazások, válaszok is elfogadhatók. 
d) Nemzetközi összeköttetés: Szerbiával, Macedóniával, Bosznia-Hercegovinával, 

Montenegróval, Albániával, Bulgáriával, Görögországgal és Törökországgal létesít 
összeköttetést. 1 pont 

Amennyiben legalább két országot felsorol a vizsgázó, az 1 pont megadható. 
e) A vasútvonal része az Ukrajna és Szerbia közötti tranzitútvonalnak. 1 pont 

Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmazások, válaszok is elfogadhatók. 
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25. feladat 10 pont 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 

a) Márkahűség: 
A fogyasztó tartósan ugyanazt a márkát vásárolja, ragaszkodik hozzá. 2 pont 
 

b) Izokron térkép: 
Egy pontból azonos idő alatt elérhető helyeket bemutató térkép. 2 pont 
 

c) Pneumatikus csővezetékes szállítás: 
A csővezetékben mozgó, áramló levegő segítségével továbbítják a szállítandó anyagot. 
 2 pont 
 

d) Hajóút: 
A vízi útnak a hajók biztonságos közlekedésére rendszeresen használt, a nagy hajók számára 
megfelelő paraméterekkel rendelkező része. 2 pont 
 

e) A fuvarozás fogalma a Ptk. szerint: 
Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására 
és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó a díj fizetésére köteles. 2 pont 
 

Egyéb, szakmailag megfelelő fogalom-meghatározások is elfogadhatók az e) feladatrész 
kivételével. 

 
26. feladat 12 pont 
Ismertesse a vasúti villamos vontatás jellemzőit a következő szempontok szerint! 

a) Villamosítási küszöb fogalma: 
Az a határérték, amikor a villamos vontatás már gazdaságosabb a dízelnél. 2 pont 
 

Egyéb, szakmailag megfelelő fogalom meghatározás is elfogadható. 
 

b) Soroljon fel két, napjainkban jellemző vasútvillamosítási rendszert áramnem és 
feszültség tekintetében! Írjon mindegyikhez egy-egy országot is példának, ahol a 
rendszert alkalmazzák! 

 
• 3000 V, egyenáram 

például: Olaszország, Belgium, Spanyolország 
• 1500 V, egyenáram 

például: Franciaország, Anglia, Hollandia 
• 25000 V, váltakozó áram 

például: Magyarország, Finnország, Románia 
• 15000 V, váltóáram 

például: Ausztria, Németország, Svájc, Norvégia 
 

Egyéb, a felsorolásokban nem szereplő, de megfelelő országok is elfogadhatók. 
Helyes feszültségre 1 pont, áramnemre 1 pont, megfelelő ország megnevezésére 1 pont 
adható. A feladatrészre maximum 6 pont jár. 
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c) A villamos vontatás két előnye és két hátránya: 
Előnyei: 

• viszonylag nagy hatásfok; 
• rövid időre jelentősen túlterhelhető; 
• nem légszennyező; 
• zajszintje viszonylag alacsony. 

Hátrányai: 
• helyhez kötött berendezéseket igényel; 
• beruházási költsége magas; 
• nagy a karbantartási igénye. 

Bármely helyes előny, illetve hátrány 1 pontot ér. Összesen 2-2 pont adható. 
Egyéb, a felsorolásban nem szereplő, de szakmailag megfelelő előny, illetve hátrány is 
elfogadható. 

 
27. feladat 24 pont 
Egy utas Szolnokról Nagyszentjánosra utazna szombati napon. Legkésőbb 14 óra 15 perckor 
szeretne Nagyszentjánoson lenni a vasútállomáson, s ehhez mérten tervez minél később indulni 
Szolnokról. Az utas eljutása a vasútállomásra Szolnokon 15 percet vesz igénybe, gyalog, illetve 
tömegközlekedéssel. Ahol mód van rá – a kényelmesebb utazás miatt – magasabb 
komfortfokozatú vonaton szeretne utazni, hogy ülőhelye is biztosítva legyen. Az elgyaloglási 
idő Nagyszentjános vasútállomásról a célpontig 10 perc. 
Adjon utastájékoztatást a mellékletek segítségével, végezzen egyszerű számításokat, 
válaszoljon a feltett kérdésekre! 
 
a) Melyik vonatokat javasolná az utazáshoz? Töltse ki az alábbi táblázatot! 

vonatszám vonat neve 
indulási 

idő/indulási 
állomás 

érkezési 
idő/érkezési 

állomás 

IC78 Körös 10:27 / Szolnok 
11:50 / Budapest-

Keleti pu. 

IC914 Szent Márton 
12:10 / Budapest-

Keleti pu. 
13:16 / Komárom 

4934 

S10 

VAGY 

nincs 
megnevezése 

13:50 / Komárom 
14:02 / 

Nagyszentjános 

Minden helyesen kitöltött mező 1 pontot ér, összesen 12 pont adható. 
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b) Pót- és helyjegykötelesek-e a kiválasztott vonatok? 

IC78 – pót- és helyjegyköteles 1 pont 
VAGY 

pót- és helyjegyköteles, de a kijelölt kocsi gyorsvonati pótjegy váltása mellett, 
helyjegy váltása nélkül is igénybe vehető. 1 pont 

IC914 – pót- és helyjegyköteles 1 pont 
4934 – nem pót- és helyjegyköteles 1 pont 
 

c) Mekkora lesz a vasúti díjszámítási távolság? 
km 19km 031km 100  távsidíjszámítá ++=  1 pont 

km 222 távsidíjszámítá =  1 pont 
 

d) Mekkora eljutási idővel számoljon az utas (percben és órában)? 
Tömegközlekedés és gyaloglás Szolnokon: 15 perc 
IC78: 83 perc 1 pont 
Várakozás átszállásra Budapest-Keleti pu.-on: 20 perc 1 pont 
IC914: 66 perc 1 pont 
Várakozás átszállásra Komáromban: 34 perc 1 pont 
4934: 12 perc 1 pont 
Elgyaloglás a vasútállomásról Nagyszentjánoson: 10 perc 

 
== perc 402idő eljutási  1 pont 

óra 4=  1 pont 
 

Amennyiben a helyes megoldáshoz más úton jut el a vizsgázó (például lépéseket von össze), 
a maximális pontszám megadható. 

 


