
Pótvizsgakérdések 

Közlekedési Földrajz tantárgyból 

 11. évfolyam részére  

 

1. Sorolja fel a közlekedési hálózatok formáit, és ismertesse az egyes hálózatok előnyeit, és 

hátrányait! 

2. Mely természetföldrajzi tényezők akadályozzák a szárazföldi közlekedést? 

3. Ismertesse a sugaras szerkezetű közlekedési hálózatokat! 

4. Sorolja fel, hogy Magyarország vasúthálózata mely szomszédos országokkal van 

kapcsolatban, és nevezze meg ezen országok fővárosát!  

5. A Pest – Vác vasúti vonalhoz milyen vasúttörténeti esemény kapcsolódik? Mondja el röviden 

az esemény lényegét. 

6. Ismertesse az 1-es, a 30-as, a 100-as, és a 150-es vasúti fővonalak által érintett főbb 

településeket, és határátkelőhelyeket.  

7. Hogyan csoportosíthatjuk a közúti közlekedésre használt utakat a felügyelet szempontjából? 

8. Sorolja fel az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó utakat! 

9. Melyik autópálya halad az alábbi irányokba: 

a. Budapest (M0) – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – 

Vásárosnamény – Beregdaróc – (Ukrajna)  

b. Gyál (M0) – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)  

c. Budaörs (M0) – Győr – Hegyeshalom – (Ausztria)  

d. Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – 

Letenye – (Horvátország)  

10.  Milyen főbb elemekből épül fel, a közúti árufuvarozási díjszabása? Ismertesse az egyes 

elemek részleteit. 

11. Sorolja fel a fuvarozási engedélyek típusait, és ismertesse a főbb jellemzőit! 

12. Milyen nemzetközi egyezmények vonatkoznak a közúti áruszállításra? Sorolja fel őket, és írja 

mellé, hogy mit szabályoznak? 

13. Ismertesse a szállítás, a fuvarozás és a szállítmányozás fogalmát! 

14. Milyen alapvető feltételek szükségesek a víziközlekedés megvalósításához? 

15. Milyen földrajzi vonatkozása van a „belvízi hajózás” kifejezésnek, azaz hol közlekednek a 

belvízi hajók?  

16. Milyen hajózási technológiákat ismer, ismertesse az egyes hajózási technológiák jellemzőit! 

17. Milyen főméretekkel rendelkezik egy hajó, és mit határozza meg a hajók építésénél a hajók 

főméreteit? 

18. Hogyan csoportosítják az európai vízi utakat, és milyen jogszabályokban van ez rögzítve. 

19. Sorolja fel Magyarország legnagyobb árukezelő, közforgalmú kikötőit. (Országos Közforgalmú 

Kikötőket) 

20. Melyek Magyarország nemzetközi repülőterei? (felsorolás)  

21. Ismertesse a repülőtér fogalmát, és infrastrukturális felépítését! 

22.  Melyek a repülőtér nemzetközivé nyilvánításának főbb szempontjai? 

23.  Sorolja fel a légi irányítás főbb feladatait! 

24. Sorolja fel a statikus és dinamikus felhajtóerővel működő légi járművek típusait! 

25. Ismertesse a kistávolságú csővezetékes szállítás típusait, alkalmazási területeit. 



26. Mutassa be röviden a Nabucco és a Barátság kőolajvezetékeket! 

27. Milyen anyagokat lehet szállítani a nagytávolságú csővezetékes rendszerekben? 

28. Sorolja fel a városi (budapesti) közösségi közlekedés járműveinek típusait! 

29. Ismertesse a kötöttpályás (budapesti) közösségi közlekedés előnyeit, és hátrányait. 

30. Sorolja fel a metróvonalak indulási és végállomásait!     
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