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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. Az így kapott pontszám nem lehet negatív. 

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 szállítási idők térbeli alakulásának szemléltetésére az izokron térképek szolgálnak. 
 Igaz Hamis 
 
2. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A I-es számú Helsinki-folyosó érinti többek között Tallint, Rigát és Varsót. 
 Igaz Hamis 
 
3. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

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

A helyi (városi) közösségi közlekedésben a gerincvonalak bonyolítják le a legnagyobb 
forgalmat. 

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

A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. 
 Igaz Hamis 
 
6. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A sínillesztések, sínösszekapcsolások egyik fajtája a deltavágány. 
 Igaz Hamis 
 
7. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A helikopter statikus felhajtóerőn alapuló légi jármű. 
 Igaz Hamis 
 
8. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A hajógyárakban a hajók vízrebocsátását segítő, sínekkel felszerelt lejtős partszakasz a 
szárazdokk. 

 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 Dombóvár-Kiskunhalas átlós vasútvonal érinti Baja állomást. 
 Igaz Hamis 
 
10. feladat 1 pont 
Döntse el az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát húzza alá vagy karikázza be! 

A betéti társaság alapításához legalább két bel- és két kültagra van szükség. 
 Igaz Hamis 
 
11. feladat 1 pont 
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét!  

a) A közlekedés fogalmában a dolgok kifejezés alatt a közlekedő járműveket értjük.  
b) A közlekedés fogalmában a dolgok kifejezés alatt a fogyasztókat kiszolgáló 

raktárakat értjük. 
c) A közlekedés fogalmában a dolgok kifejezés alatt többek között a tárgyakat 

illetve az egyéb javakat értjük. 
 
12. feladat 1 pont 
Húzza alá a helyesnek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A bekötőutak a legalacsonyabb rendű országos közutak. Gondoskodnak 
települések, üzemek elérhetőségéről. 

b) Az önkormányzati közutak olyan közutak, melyeket az országos közúthálózatba 
felvettek és felügyeletüket a megyei vagy a települési önkormányzatok látják el. 

c) Országos közutak alatt az önkormányzati hálózatba felvett közutakat értjük. 
 
13. feladat 1 pont 
Húzza alá a helytelennek ítélt választ, vagy karikázza be annak betűjelét! 

a) A közúti közlekedésben az üzemi folyamat a jármű felrakodási helyéről való 
elindulásától az oda való visszaérkezésig tart. 

b) A közúti közlekedésben egy járat a jármű telephelyről való elindulásától az oda való 
visszaérkezésig tart. 

c) A közúti közlekedésben megkülönböztetünk árufuvarozási folyamatot és üzemi 
folyamatot. 

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

a) Az M5-ös autópálya érinti Kecskemétet. 
b) Az M5-ös autópálya érinti Szegedet. 
c) Az M5-ös autópálya érinti Nyíregyházát. 
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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! 
A Duna sorrendben a következő településeket érinti: Regensburg – Deggendorf – Passau – 
Linz – Krems – Bécs – Pozsony – Komárom – Budapest – Belgrád – Galati – Reni – Sulina. 
 

Graz, Ljubljana, Passau, Bukarest, Belgrád, Salzburg, Zágráb 
 
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 közúti pálya vonalvezetésének megtervezésénél figyelembe kell venni a helyi kötöttségeket 
és adottságokat. 
 

járművek teherbírását; pálya teherbírását; helyi kötöttségeket és adottságokat; környező 
kisebb települések elvárásait. 

 
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 a köztársasági elnök többek között képviseli 
Magyarországot, törvényt kezdeményezhet és feloszlathatja az Országgyűlést. 
 

államigazgatási szerveket működtet; törvényt kezdeményezhet; vizsgálja a jogszabályok 
nemzetközi szerződésbe ütközését; dönt magánjogi jogvitákban; feloszlathatja az 

Országgyűlést; megválasztja a minisztereket 
 
18. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A reklám az eladótól a vevő felé irányuló üzleti célú kommunikáció annak érdekében, hogy a 
vevő attitűdje (beállítódása) megváltozzon, magatartása más legyen. 
 
19. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A helyi személyközlekedés egy-egy település közigazgatási határain belül bonyolódik le. 
 
20. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot a helyes kifejezéssel! Válaszát írja a kipontozott részre! 
A rendezőpályaudvarokon a vonatok összeállítását, szétrendezését végzik gurítódombok, 
illetve mozdonyok segítségével. 
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21. feladat 5 pont 
Az alábbi vaktérképen az E65-ös európai főútvonal magyarországi szakaszát látja. Arab 
számokkal az út által érintett fontosabb településeket jelöltük. Válassza ki az alatta található 
listáról a hozzájuk tartozó település nevét. A megfelelő számot írja a település utáni vonalra! 
 

 
 

Zalaegerszeg 5 
Mosonmagyaróvár 2 
Rajka 1 
Szombathely 4 
Csorna 3 

 
Hosszabb választ igénylő feladatok 
 
22. feladat 7 pont 
Mutassa be az autóbuszt, mint közösségi közlekedési eszközt a járművezető szempontjából! 
Válaszát az alábbi szempontok alapján készítse el: 

• az autóbusz, mint a járművezető munkahelye, általános elvárások; 
• soroljon fel az autóbusz és a fülkekialakítás szempontjai közül négyet! 

 
A gépjárművezető nagyon sok ember biztonságáért felel, a kényelmes fülkekialakítás 
elengedhetetlen. 1 pont 
A helyes kialakítás eredménye, hogy a gépjárművezető nem fárad el, így csökken a balesetek 
kialakulásának veszélye. 1 pont 
A cél az, hogy a járművezető fizikai és szellemi megterhelése minél kisebb legyen. 
 1 pont 
Az autóbusz és a fülkekialakítás szempontjai: 4 pont 

• minden irányban állítható és megfelelően kialakított ülés 
• a zajok elszigetelése 
• a műszerfal megfelelő megvilágítása 
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• a kezelőberendezések optimális elhelyezése 
• a jó fűtés és hűtés megoldása 
• mind szabad szemmel, mind tükrök segítségével az utasmozgás és a forgalom nyomon 

követése 
Egyéb, a felsorolásban nem szereplő, de szakmailag megfelelő kialakítási szempont, technikai 
eszköz is elfogadható. 
 

23. feladat 8 pont 
A vasúti vágánykapcsolás egyik eszköze a fordítókorong. Ábrázoljon felülnézetből egyszerű 
rajzzal egy fordítókorongot! Ismertesse ezen vágánykapcsolás jellemzőit! 
 

 
 3 pont 

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

Sugárirányú vágányok összekapcsolását teszi lehetővé. 1 pont 
Ez egyes járművek mozgatására alkalmas. 1 pont 
Például járműjavító üzemekben, valamint vontatási telepeken alkalmazzák. 1 pont 
Kis helyet foglal. 1 pont 
Kézi és gépi erővel mozgatható. 1 pont 
 

24. feladat 17 pont 
Mutassa be az európai közúti főútvonalak, az E utak számozási rendszerét! Válaszát a 
következő szempontok szerint készítse el: 

• a kijelölés alapelvei és szabályai; 
• az „A” és „B” osztályú utak jellemzői! 

 
Az európai úthálózatot egységesen „E” betűvel kell jelölni. 1 pont 
A kijelölt útvonalak észak–déli, valamint nyugat–keleti irányba áthaladnak az európai 
kontinensen. 1 pont 
Az „A” osztályú utak az egész kontinenst átszelő főutak és a jelentős összekötő utak. 
 1 pont 
Számozásuk két számjegyű. 1 pont 
A „B” osztályba sorolt utak helyi jelentőségű összekötő utak. 1 pont 
Ezek számozása háromjegyű. 1 pont 
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Az „A” osztályba tartozó nyugat–keleti irányú főutak száma 0-ra végződik. 1 pont 
A számozás északról délre haladva emelkedik. 1 pont 
Az „A” osztályba tartozó, nyugat–keleti irányú, jelentős összekötő utak számozása szintén 
kétjegyű. 1 pont 
Az első számjegy a tőle északra eső főút első számjegye, 1 pont 
a második számjegy a páros számok (2, 4, 6, 8) északról dél felé emelkedő sorrendben. 
 1 pont 
Az „A” osztályú észak–déli irányú főutak 5-re végződő számozást kaptak, 1 pont 
és a számozás nyugatról kelet felé haladva emelkedő sorrendet követ. 1 pont 
Az „A” osztályba tartozó, észak–déli irányú jelentős összekötő utak szintén kétjegyűek, 
 1 pont 
és a páratlan számokat kapták. 1 pont 
Első számjegyük a tőlük nyugatra eső főút első számjegye, 1 pont 
a második számjegy pedig a páratlan számok emelkedő sorrendben (1, 3, 7, 9) a következő 
főút számáig. 1 pont 
 

25. feladat 10 pont 
A vásárlói magatartást befolyásoló egyik belső tényező a motiváció. Mutassa be ezt a tényezőt 
az alábbi szempontok alapján: 

• motiváció fogalma; 
• a motiváció eredete; 
• a Maslow-féle motivációs piramis ábrázolása, szintjei; 
• a piramis szerepe a marketingben! 

 
 
A motiváció egy belső állapot, mely meghatározott célok teljesítésének irányába, cselekvésre 
ösztönzi az embert. 2 pont 
 
Egyéb, szakmailag megfelelő fogalom meghatározás is elfogadható. 
 
Ennek eredete a szükséglet. 1 pont 

 
 5 pont 
Forrás: Lenzsér Levente, Reider László: közlekedés-gazdaságtan és marketing ismeretek, Műszaki Kiadó, 
Budapest, 2012 
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Szint megnevezésenként 1 pont adható. 
Egyéb, szakmailag megfelelő szint elnevezések is elfogadhatók. 
 

 
A piramist arra használják a marketingben, hogy megfigyeljék, más-más szinten elhelyezkedő 
fogyasztók máshogy vásárolnak, 1 pont 
és például eltérő reklámokkal lehet felkelteni érdeklődésüket. 1 pont 
 

26. feladat 10 pont 
Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 

a) Tárgyi eszköz: 
Olyan kézzel fogható, tárgyiasult eszköz, amely értékkel bír. 2 pont 
 

b) Egyetemleges felelősség (vállalkozások, gazdasági társaságok esetén): 
A gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek tagjai egymásért is felelnek, bármelyik tagtól 
követelhető a cég teljes tartozása. 2 pont 
 

c) Színfokozatos domborzatábrázolás: 
Színek, illetve árnyalatuk változtatásával ábrázolják a térbeliség hatását a térképen. 
 2 pont 
 

d) A repülőgép sárkánya: 
A repülőgép szárnyát, törzsét, vezérsíkjait és futóművét egyesítő szerkezeti rész. 
 2 pont 
 

e) Rakszelvény (a vasúti közlekedésben): 
A vasúti kocsi és a rakománya által körülhatárolt tér, amelyből semmiféle rakomány, vagy 
alkatrész nem nyúlhat ki. 2 pont 
 
Egyéb, szakmailag megfelelő fogalom meghatározások is elfogadhatók. 
 

27. feladat 18 pont 
a) Mekkora a távolság Abádszalók, autóbusz-állomás és Mezőtúr, autóbusz-állomás 

megállóhelyek között? 
199,7 – 128,9 + 1,4 = 72,2 km 2 pont 

Ha a vizsgázó csak az eredményt tünteti fel, a számítást nem, a pontszám akkor is 
megadható. 

b) Vizsgálja meg az 5111-es számú menetrendi mezőt! Hasonlítsa össze a 423. sz. és a 428. 
sz. járat járatoszlopait! Mi a különbség az egyik és a másik járat oszlopában az időadat 
helyett található jel között? 
A 423. számú járat oszlopban az időadat helyetti jel azt jelenti, hogy a járat érinti a megállót 
(esetünkben Császár út), de ott nem áll meg, utasokat nem cserél. 2 pont 
A 428. számú járat oszlopban az időadat helyetti jel azt jelenti, hogy a járat nem is érinti 
ezeket a megállókat (esetünkben nem tér be az útszakaszra). 2 pont 
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c) Keressen csatlakozásra utaló információkat a mellékletben található menetrendekből, majd 
ismertesse a talált információkat! 
Autóbuszos csatlakozás 1 pont 
az 5140-es számú menetrendi mezőben 1 pont 
Csanytelek aut. váróterem és Csongrád aut. állomás megállóhelyek között. 1 pont 
 

d) Az 5238-as számú menetrendi mezőben található 263. sz. járattal kapcsolatban határozza 
meg a következőket! 

Mekkora a járattal megtett kilométer távolság? 56,9 km 
Mekkora a menetidő percben indítóállomástól végállomásig? 90 perc 
Mekkora átlagsebességgel számol a közlekedési társaság a járaton? 
v = s/ t 1 pont 
56,9/1,5 1 pont 
37,93 km/h vagy 10,54 m/s 1 pont 
 

e) Egy utas Alsóörs, autóbusz-állomás megállóhelyről, Kiskunhalas, autóbusz-állomás 
megállóhelyre szeretne utazni. Szombaton (július 22-én) szeretne utazni. Adjon 
információkat az utasnak a segédtáblázat kitöltésével! 

 

 Alsóörs - Kiskunhalas 

vonalszám járatszám indul érkezik járattal megtett kilométer 

1513 12 15:52 19:22 230,0 km – 59,6 km = 170,4 km 

 
Minden helyesen kitöltött mező 1 pontot, a járattal megtett kilométer 2 pontot ér. Ha a 
vizsgázó csak az eredményt tünteti fel, a számítást nem, a pontszám akkor is megadható. 
Összesen a feladatrészre 6 pont adható. 

 


