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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok 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 jelölés nem egyértelmű, a 
vizsgázó 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! 

1846. július 15-én nyitották meg hazánk első gőzvontatású vasútvonalát Pest és Szolnok 
között. 

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

A tartály tehergépkocsik alkalmasak folyadékok, gázok és porszerű küldemények 
továbbítására. 

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

Az autóbusz-állomások pályaudvari előterének feladata elsősorban az érkező helyközi 
autóbuszok fogadása. 

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

A sík fa EUR rakodólap szabványos mérete 1441200800 ×× mm. 
 Igaz Hamis 
 
5. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A repülőgép hajtóműve állítja elő a felhajtóerőt, mely a repülőgép törzsén alakul ki. 
 Igaz Hamis 
 
6. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Az M3-as autópálya többek között érinti Miskolc városát. 
 Igaz Hamis 
 
7. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A Duna egyik jelentős kikötője az ausztriai Grazban található. 
 Igaz Hamis 
 
8. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A Budapest-Lőkösháza vasúti fővonal egyik jelentős állomása Békéscsaba. 
 Igaz Hamis 
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9. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Az E55-ös számú európai közúti főútvonal érinti Magyarországot. 
 Igaz Hamis 
 
10. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

Az árufuvarozás során a küldemények csomagolásának egyik fontos feladata a környezet 
védelme az áru esetleges káros hatásaitól. 

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

A vontatóhajóval végzett vontatási módszerek közös jellemzője, hogy a vonóerő a hajók 
és a bárkák között önműködő középütközőkön keresztül adódik át. 

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

A városi sugaras autóbuszvonal egyik jellemzője, hogy a belvárosban autóbusz-
végállomás kialakítását teszi szükségessé. 

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

A marketing PR-tevékenysége közönségkapcsolatot jelent, és elsősorban nem közvetlen 
eladási célokat szolgál. 

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

A részvény használati jogot megtestesítő értékpapír. 
 Igaz Hamis 
 
15. feladat 1 pont 
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A 2-es számú elsőrendű közúti főútvonal érinti Püspökladány települést. 
b) A 2-es számú elsőrendű közúti főútvonal érinti Vác települést. 
c) A 2-es számú elsőrendű közúti főútvonal érinti Komárom települést. 
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16. feladat 1 pont 
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 
Az ábrán egy csomagolástechnikai jelet lát. 

 
a) A csomagolástechnikai jel jelentése, hogy az árut emeléssel kell rakodni. 
b) A csomagolástechnikai jel jelentése, hogy az áru kizárólag kézzel kezelhető. 
c) A csomagolástechnikai jel jelentése, hogy az árut a talpára állítva kell szállítani. 

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

a) A Budapest-Kelebia országhatár vasúti fővonal érinti Heves megyét. 
b) A Budapest-Kelebia országhatár vasúti fővonal érinti Hajdú-Bihar megyét. 
c) A Budapest-Kelebia országhatár vasúti fővonal érinti Bács-Kiskun megyét. 

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

a) A trolibusz két felsővezetékről, egyenárammal működő közösségi közlekedési 
eszköz. 

b) A trolibusz egy felsővezetékről, egyenárammal működő közösségi közlekedési 
eszköz. 

c) A trolibusz két felsővezetékről, váltakozó árammal működő közösségi közlekedési 
eszköz. 

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

a) A csereszekrény a konténerek szakmai elnevezése az egységrakomány-képzésben. 
b) A csereszekrény a konténerrel ellentétben nem állítható saját támasztólábaira. 
c) A csereszekrény a közúti tehergépjárművek levehető felépítménye. 

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

a) Az Országgyűlés egyik feladata, hogy törvényeket alkot. 
b) Az Országgyűlés egyik feladata, hogy miniszteri rendeleteket alkot. 
c) Az Országgyűlés egyik feladata, hogy kormányrendeleteket alkot. 

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

a) A szerződés megkötésekor, annak megerősítésére kötbér adható. 
b) A szerződés megkötésekor, annak megerősítésére foglaló adható. 
c) A szerződés megkötésekor, annak megerősítésére kocsiálláspénz adható. 
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22. feladat 1 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes név megfelelő helyre történő beírásával! A lehetőségek, 
melyek közül választhat, a mondat alatt szerepelnek. Megoldását írja a kipontozott részre! 
A Vaskapu-szoros szabályozása, rendezése Széchenyi István irányításával és Vásárhelyi Pál 
tervei alapján kezdődött meg. 
 

Kossuth Lajos; Vásárhelyi Pál; Rochlitz Gyula; Ybl Miklós 
 
23. 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 repülőgép egyik műszere a műhorizont, mely a gép vízszinteshez viszonyított helyzetét 
mutatja. 
 

függőlegeshez; vízszinteshez; tengerszinthez; terepszinthez 
 
24. 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 mai InterCity vasúti személykocsik jellemzően többórás nappali utazásra épített kocsik. 
 

EuroNight; metró; fekvőhelyes; InterCity 
 
25. 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! 
Egy jelentős központból több irányba kiinduló útvonalak sugaras szerkezetű közlekedési 
hálózatot hoznak létre. 
 

sugaras; pókhálószerű; zsákvonalas; transzverzális 
 
26. feladat 1 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes országnév megfelelő helyre történő beírásával! A lehetőségek, 
melyek közül választhat, a mondat alatt szerepelnek. Megoldását írja a kipontozott részre! 
A Mitteland-csatorna Németország jelentős hajózható csatornája. 
 

Belgium; Franciaország; Németország; Svájc 
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27. 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! 
Szabadhajózás során a hajók nem menetrend szerint, nem előre rögzített útvonalon 
közlekednek. 
 

vonalhajózás; szabadhajózás; speciális hajózás; tolóhajózás 
 
28. 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 korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés. 
 

taggyűlés; közgyűlés; igazgatótanács; szakszervezet 
 
29. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
Ha Siófokról Fonyódra szeretnénk egyszámjegyű elsőrendű főúton eljutni, akkor a 7-es számú 
utat kell választani. 
 
 
30. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A fuvarlevél a fuvarozás legfontosabb okmánya, mely többek között bizonyítja a fuvarozási 
szerződés meglétét. 
 
31. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A repülőgép szárnyai a törzs tengelyével meghatározott szöget zárnak be, melyet állásszögnek 
neveznek. 
 
  



Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási Javítási-értékelési útmutató 
és logisztikai ismeretek — középszint 

2011 írásbeli vizsga 8 / 13 2020. május 14. 

32. feladat 6 pont 
Az alábbiakban egy szállítócsiga ábráját, mint a kis távolságú csővezetékes szállítás egyik 
technikai eszközét látja. Párosítsa össze az ábrán található számokat az ábra alatti 
kifejezésekkel, technikai elemekkel! A megfelelő számot írja a kifejezés utáni vonalra! 

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

 
ürítőnyílás 6 
csővezeték 1 
csigatengely / forgó tengely 2 
„csigaszárnyak” / „csavarmenet” 3 
függesztő csapágy 4 
feladónyílás 5 

 
Hosszabb választ igénylő feladatok 
33. feladat 10 pont 
Ismertesse a magyarországi vasútvonalak számozási rendjét! Válaszában térjen ki a számozás 
okára, földrajzi vonatkozásaira, valamint a számozás elveire, rendszerére! 
 
A vasútvonalakat, a nyilvántartásuk megkönnyítése, 1 pont 
valamint a jobb tájékozódás érdekében számokkal látják el. 1 pont 
Magyarországon a vasútvonalak számából azok földrajzi helyére lehet következtetni. 
 1 pont 
A számozáshoz az ország két nagy elkülöníthető területi egységét (a Dunántúlt, illetve az 
Alföldet és az Északi-középhegységet) vették figyelembe. 1 pont 
A Dunántúlon az óramutató járásával ellentétes irányban, 1 pont 
1-től 66-ig jelölik a vonalakat. 1 pont 
Az egyes számot a Budapest-Hegyeshalom fővonal kapta. 1 pont 
Az ország másik részében északról délre, az óramutató járásával egyezően 1 pont 
70-től 155-ig számozzák a vasútvonalakat. 1 pont 
A 70-es kezdő számot itt a Budapest-Szob fővonal viseli. 1 pont 
 

Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmazások, válaszok is elfogadhatók. 
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34. feladat 8 pont 
Ismertesse, hogy mikor célszerű a légi közlekedési alágazatot igénybe venni az áru- és a 
személyszállítás területén! 
Sorolja fel a légi közlekedés két előnyét és két hátrányát! 
 
Akkor célszerű a légi áruszállítást igénybe venni, 

• ha kis mennyiségű, 
• nagy értékű árukat kell 
• nagy távolságra, 
• sürgősen eljuttatni. 2 pont 

 
A felsorolásban említett jellemzők közül kettőnek szerepelnie kell a vizsgázó válaszában. 
Amennyiben csak egy jellemzőt ír, úgy a feladatrészre 1 pont adható. 
 
A személyszállítás területén mind adott földrészen belül, mind földrészek között a többi 
közlekedési ággal szemben teret nyert a légi közlekedés. 1 pont 
Ebben a rövidebb eljutási időnek van kiemelkedő szerepe. 1 pont 
 

Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmazások, válaszok is elfogadhatók. 
 
Előnyei: 

• az áruk, személyek eljutási ideje nagy szállítási távolságok esetén viszonylag 
rövid; 

• viszonylag kicsik az árukat érő igénybevételek; 
• a szállítási határidők betartását csak a szélsőséges időjárási viszonyok 

zavarhatják 
 
Hátrányai: 

• nem alkalmas minden áruféleség szállítására; 
• önköltsége az alágazatok között a legmagasabb; 
• környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen a nagy zajhatás; 
• nem megoldható a háztól házig fuvarozás 

 
Bármely helyes előny, illetve hátrány 1 pontot ér. Összesen 2-2 pont adható. 
Egyéb, felsorolásban nem szereplő, de szakmailag megfelelő előny, illetve hátrány is 
elfogadható. 
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35. feladat 12 pont 
a) A közúti áruszállítás üzemvitelében elkülöníthetünk üzemi- és árufuvarozási 

folyamatot. Ismertesse ezt a két fogalmat! Írja le, melyiket értelmezzük az árura és 
melyiket a járműre a két folyamat közül! 

 
Az árufuvarozási folyamat az áruk, küldemények fuvarozásra történő felvételéből, 
kocsiba rakásából, rendeltetési helyre való továbbításából és kiszolgáltatásából áll.
 2 pont 
Az üzemi folyamat az árufuvarozási folyamatnál bővebb, mert magába foglalja az üres 
futások, garázsmenetek, szolgálati járatok megszervezését is. 2 pont 
Az árufuvarozási folyamat az árura, 1 pont 
míg az üzemi folyamat a járműre értelmezhető. 1 pont 

Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmazások, válaszok is elfogadhatók. 
 

b) A következő ábrán egy közúti árufuvarozási járattípust lát. Nevezze meg az alatta 
található vonalon ezt a járattípust! 

 

 
Jelmagyarázat: TH: telephely, FH felrakóhely, LH lerakóhely 

 
Forrás: Lenzsér Levente, Reider László: Közlekedési alapismeretek, Műszaki Kiadó, Budapest, 2015 

 
Egyszerű ingajárat 2 pont 

 
c) Jellemezze a fenti járattípust az alábbi szempontok szerint! 

• Milyen fuvarfeladatokra célszerű alkalmazni? 
• Mutassa be ezt a folyamatot! 
• Írjon egy konkrét példát a járat alkalmazására! 

 
Tömegesen jelentkező fuvarfeladatoknál célszerű alkalmazni. 1 pont 
A telephelyről üresen kiállított tehergépkocsik a feladási helyről a lerakóhelyre addig 
továbbítják az árut, ill. térnek vissza üresen, amíg a feladatot nem teljesítették. 
 2 pont 
Ilyen például építkezésekről a törmelék szállítása. 1 pont 
 

Bármilyen más, szakmailag helytálló megfogalmaz, válasz, illetve példa is elfogadható.
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36. feladat 10 pont 
Az alábbi ábrán az általános termékéletgörbét látja. Mutassa be a bevezetés szakaszát a feltett 
kérdésekre válaszolva! 
 

 
Forrás: Lenzsér Levente, Reider László: Közlekedés-gazdaságtan és marketing ismeretek, Műszaki Kiadó, 
Budapest, 2012 
 

a) Mi a feladata a marketingszakembereknek a termék ismertségével kapcsolatban? 
A marketingszakemberek feladata, hogy a termék áttörje az ismeretlenség gátját. 

 2 pont 
 

b) Mely fogyasztók vásárolják jellemzően ebben a szakaszban a terméket? 
Innovátorok 2 pont 

VAGY 
Újdonságot keresők 2 pont 

 
c) Mi jellemzi a marketingköltségeket és a nyereséget? 

A marketingköltségek magasak, a nyerség alacsony, vagy akár nincs is. 2 pont 
 

d) Mi jellemzi a termékkel kapcsolatos piaci versenyt? 
Versenytársból kevés van, vagy nincs is. 2 pont 

 
e) Mely tevékenység áll a kommunikációs politika, a reklám középpontjában? 

A termékkel kapcsolatos tájékoztatás, megismertetés. 2 pont 
 
Egyéb, de szakmailag megfelelő indoklások, válaszok is elfogadhatók. 
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37. feladat 8 pont 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 

a) Közlekedés: 
Személyek és dolgok tömeges és rendszeres helyváltoztatása pálya, járművek, emberi 
munkaerő és kiszolgáló létesítmények segítségével. 2 pont 

 
b) Légi jármű: 

A légtérben közlekedő személy-, illetve teherszállításra alkalmas szerkezet. 
 2 pont 

 
c) Térkép: 

A Föld felszínének vagy egyes részeinek sík felületen való arányosan kisebbített 
ábrázolása. 

 2 pont 
 

d) Szerződés: 
Két vagy több fél jogi hatást kiváltó kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata. 

 2 pont 
 
Egyéb, szakmailag megfelelő fogalom meghatározások is elfogadhatók. 
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38. feladat 12 pont 
Egy utas Székesfehérvár, Akácfa u. autóbusz megállóhelyről Aba, Hősök tere megállóhelyre 
szeretne utazni, majd vissza. Pénteken (munkanapon) 7 óra 20 perc után szeretne indulni az 
első járattal, majd ugyanezen a napon 15 óra után visszaérkezni a legkorábbi járattal. Visszafelé 
egészen Székesfehérvár autóbusz-állomásig utazna. Adjon információkat az utasnak az ideális 
utazási lehetőségekről a mellékletek alapján, a segédtáblázatok kitöltésével! 
 

 oda út: Székesfehérvár - Aba 

vonalszám járatszám indul érkezik 
járattal megtett 

kilométer 
díjfizetési 
távolság 

8040 673 7:37 8:02 18,6 km 18,6 km 

 

 visszaút: Aba - Székesfehérvár 

vonalszám járatszám indul érkezik 
járattal megtett 

kilométer 
díjfizetési 
távolság 

8040 676 14:45 15:17 21,2 km 21,2 km 

 
Minden helyesen kitöltött rovatra 1 pont adható. 


