
M7 internetes keresések 

1. FELADAT - letöltések 
1. Keressen GIF formátumú, színes képet a Micimackó és a Zelefánt című rajzfilm Zelefánt mesefigurájáról! Mentse 

el a képet a megadott helyre!  
2. Keressen szürkeárnyalatos PNG formátumú képet Jack Nicholsonról! Mentse el a képet a megadott helyre!  
3. Keressen szürkeárnyalatos JPG formátumú képet Richard Gereről! Mentse el a képet a megadott helyre!  
4. Keressen szürkeárnyalatos, PNG formátumú képet Uma Thurmanról!. Mentse el a képet a megadott helyre!  
5. Keressen szürkeárnyalatos, PNG formátumú képet Cameron Diazról! Mentse el a képet a megadott helyre!  
6. Keressen egy olyan képet a 60-as években gyártott Citroen DS autóról, amelynek színe piros! Mentse el a képet a 

megadott helyre!  
7. Keressen egy színes, GIF formátumú képet, amely egy VW bogár típusú autót szemből ábrázol! Mentse el a képet 

a megadott helyre!  
8. Keressen GIF formátumú, színes képet a Kis hableány című rajzfilmből az Ariel mesefiguráról! Mentse el a képet a 

megadott helyre!  
9. Keressen GIF formátumú, színes képet a Némó nyomában című rajzfilm Némó mesefigurájáról! Mentse el a képet 

a megadott helyre!  
10. Keressen JPG formátumú színes képet a Szépség és a Szörnyeteg című rajzfilm Belle mesefigurájáról! Mentse el a 

képet a megadott helyre!  
11. Vannak-e azonos színek Portugália és Brazília nemzeti lobogójában? Ha igen, sorolja fel őket! Mentse el a 

lobogókat ábrázoló képeket a megadott helyre!  
12. Vannak-e azonos színek Kanada és Japán nemzeti lobogójában? Ha igen, sorolja fel őket! Mentse el a lobogókat 

ábrázoló képeket a megadott helyre!  
13. Milyen közös motívum található Dunabogdány és Vácszentlászló települések címerében? Mentse el a címereket 

ábrázoló képeket a megadott helyre!  
14. Milyen közös motívum található Nyírbéltek és Apc települések címerében? Mentse el a címereket ábrázoló  

képeket a megadott helyre!  
15. Nevezzen meg két olyan színt, amely mindkét megadott település, Kőszeg és Zirc címerében előfordul! Mentse el 

mindkét címert a megadott helyre!  
16. Adja meg, hogy milyen közös motívumot lát a megadott két település, Tolna és Vasvár címerében! Töltse le a 

címereket ábrázoló képeket a megadott helyre!  

1. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Keressen GIF formátumú, színes képet a Micimackó és a Zelefánt című rajzfilm Zelefánt mesefigurájáról! Mentse 

el a képet a megadott helyre! Zelefánt gif http://czcsenge11.blogol.hu/?d=2008-3  
2. .Keressen szürkeárnyalatos PNG formátumú képet Jack Nicholsonról! Mentse el a képet a megadott helyre! Jack 

Nichols png http://www.oscarpromo.com/celeb.html  
3. Keressen szürkeárnyalatos JPG formátumú képet Richard Gereről! Mentse el a képet a megadott helyre! Richard 

Gere jpg http://virag50.atw.hu/star_album/Richard_Gere/index.html 
4. Keressen szürkeárnyalatos, PNG formátumú képet Uma Thurmanról!. Mentse el a képet a megadott helyre! Uma 

Thurman png http://3.bp.blogspot.com/_ZyL8neQ0mPg/SvRGR0PR00I/AAAAAAAALh4/xJLl2nnBERk/s1600-
h/Image+1.png  

5. Keressen szürkeárnyalatos, PNG formátumú képet Cameron Diazról! Mentse el a képet a megadott helyre! 
Cameron Diaz png http://catsya.deviantart.com/art/Cameron-Diaz-Wallpaper-183455748  

6. Keressen egy olyan képet a 60-as években gyártott Citroen DS autóról, amelynek színe piros! Mentse el a képet a 
megadott helyre! http://citroen.network.hu/kepek/ds/27citroends 

7. Keressen egy színes, GIF formátumú képet, amely egy VW bogár típusú autót szemből ábrázol! Mentse el a képet 
a megadott helyre! Citroen DS  http://www.locostautorent.com/fleet/vw.htm 

8. Keressen GIF formátumú, színes képet a Kis hableány című rajzfilmből az Ariel mesefiguráról! Mentse el a képet a 
megadott helyre! Ariel gif http://www.littleariel.com/gifs.htm 

9. Keressen GIF formátumú, színes képet a Némó nyomában című rajzfilm Némó mesefigurájáról! Mentse el a képet 
a megadott helyre! Némó gif http://www.myspaceantics.com/image-myspace-graphic/glitter-graphics/happy-
nemo.gif.html 

10. Keressen JPG formátumú színes képet a Szépség és a Szörnyeteg című rajzfilm Belle mesefigurájáról! Mentse el a 
képet a megadott helyre! Belle jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Princess_Belle.jpg 

11. Vannak-e azonos színek Portugália és Brazília nemzeti lobogójában? Ha igen, sorolja fel őket! Mentse el a 
lobogókat ábrázoló képeket a megadott helyre!  
Portugália zászlaja: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Flag_of_Portugal.svg&filetimestamp=20110202041731 
Brazília zászlaja: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Flag_of_Brazil.svg&filetimestamp=20110820142209  
Igen: zöld, sárga, kék színek. 
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12. Vannak-e azonos színek Kanada és Japán nemzeti lobogójában? Ha igen, sorolja fel őket! Mentse el a lobogókat 
ábrázoló képeket a megadott helyre!  
Kanada zászlaja: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Flag_of_Canada.svg&filetimestamp=20100218045341 
Japán zászlaja: 
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Flag_of_Japan.svg&filetimestamp=20090916032838 
Igen: a piros szín. 

13. Milyen közös motívum található Dunabogdány és Vácszentlászló települések címerében? Mentse el a címereket 
ábrázoló képeket a megadott helyre!  
Dunabogdány címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-dunabogdany.shtml 
Vácszentlászló címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-vacszentlaszlo.shtml 
Közös motívum a búzakalász. 

14. Milyen közös motívum található Nyírbéltek és Apc települések címerében? Mentse el a címereket ábrázoló  
képeket a megadott helyre!  
Nyírbéltek címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-nyirbeltek.shtml 
Apc címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-apc.shtml 
Közös motívum kettős kereszt és a korona. 

15. Nevezzen meg két olyan színt, amely mindkét megadott település, Kőszeg és Zirc címerében előfordul! Mentse el 
mindkét címert a megadott helyre!  
Kőszeg címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-koszeg.shtml 
Zirc címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-zirc.shtml 
Piros és zöld. 

16. Adja meg, hogy milyen közös motívumot lát a megadott két település, Tolna és Vasvár címerében! Töltse le a 
címereket ábrázoló képeket a megadott helyre!  
Tolna címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-tolna.shtml 
Vasvár címere: http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-vasvar.shtml 
Közös motívum: a bástyák. 

2. FELADAT – egyszerű keresések, egy és több lépcsősek 
1. Hol született az az előadó, aki Az internet szabadsága címmel tartott előadást, a Mindentudás Egyetemén? 
2. Hol született az az előadó, aki A városok világa címmel tartott előadást, a Mindentudás Egyetemén? 
3. Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Krúdy Gyula író született? 
4. Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Neumann János tudós született? 
5. Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Szent-Györgyi Albert tudós született? 
6. Ki a jegyzője jelenleg annak a városnak, ahol Kodály Zoltán zeneszerző született? 
7. Ki a polgármestere jelenleg annak a városnak, ahol Liszt Ferenc zeneszerző született? 
8. Ki a polgármestere jelenleg annak a városnak, ahol Bartók Béla zeneszerző született? 
9. Hány tagból áll Siófok város önkormányzati képviselőtestülete, és ki a város polgármestere? 
10. Ki kapta az irodalmi Nobel-díjat Thomas Mann halálának évében? 
11. Ki kapta meg az irodalmi Nobel díjat Kurt Vonnegut halálának évében? 
12. Ki volt a dramaturg (forgatókönyvíró) és a gyártásvezető az Álombrigád című film rendezőjének első filmjében? 

2. FELADAT – MEGOLDÁS 
1. Hol született az az előadó, aki Az internet szabadsága címmel tartott előadást, a Mindentudás Egyetemén? 

mindentudás egyeteme az internet szabadsága, Vint Cerf, született: 1943. június 23. New Haven, Connecticut 
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/160-az-internet-szabadsága.html 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf  

2. Hol született az az előadó, aki A városok világa címmel tartott előadást, a Mindentudás Egyetemén? 
mindentudás egyeteme a városok világa, Vidor Ferenc, Születési hely: Budapest 
http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/76-a-v%C3%A1rosok-vil%C3%A1ga.html  
http://www.mtakpa.hu/koztest/ktag.php?ikt=08110  

3. Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Krúdy Gyula író született? 
Krúdy Gyula, Szécsény-kovácsi Krúdy Gyula Nyíregyháza, Nyíregyháza testvérvárosa: Eperjes, Iserlohn, Ivano-
Hrankivska, Prága, Rzeszów, Szatmárnémeti, St. Albans, Sankt Pölten, Ungvár. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BAdy_Gyula  
http://nyiregyhaza.lap.hu/testvervarosok/25633546  

4. Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Neumann János tudós született? 
Neumann János, Budapest, Budapest testvérvárosai, Isztambul, Bécs, Szarajevó, Izmir, Szófia, Peking, Zágráb, 
Párizs, Berlin, Frankfurt am Main, Jakarta, Tel Aviv, Firenze, Varsó, Liszabon, Bukarest, Kassa, Dajeon, Bankok, Lviv, 
Fort Worth, Gaziantep, New York City. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_J%C3%A1nos  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest#Testv.C3.A9rv.C3.A1rosai  



M7 internetes keresések 

5. Mi a testvérvárosa annak a városnak, ahol Szent-Györgyi Albert tudós született? 
Szent-Györgyi Albert, Budapest, Budapest testvérvárosai, Isztambul, Bécs, Szarajevó, Izmir, Szófia, Peking, Zágráb, 
Párizs, Berlin, Frankfurt am Main, Jakarta, Tel Aviv, Firenze, Varsó, Liszabon, Bukarest, Kassa, Dajeon, Bankok, Lviv, 
Fort Worth, Gaziantep, New York City. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest#Testv.C3.A9rv.C3.A1rosai 

6. Ki a jegyzője jelenleg annak a városnak, ahol Kodály Zoltán zeneszerző született? 
Kodály Zoltán, Kecskemét, http://kecskemet.hu/?r=22106&c=9113 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n  
http://kecskemet.hu/?r=22106&c=9113  

7. Ki a polgármestere jelenleg annak a városnak, ahol Liszt Ferenc zeneszerző született? 
Liszt Ferenc, Doborján, Polgármester, Markus Landauer 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Liszt_Ferenc  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Doborján  

8. Ki a polgármestere jelenleg annak a városnak, ahol Bartók Béla zeneszerző született? 
Bartók Béla, Nagyszentmiklós, Dănuţ Groza nagyszentmiklósi polgármester 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bartók_Béla  
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=kronika&id=4228  

9. Hány tagból áll Siófok város önkormányzati képviselőtestülete, és ki a város polgármestere? 
Siófokon az önkormányzat képviselő-testülete 12 tagú, melyből 8-an egyéni választókörzetből, 3-an pedig listán 
kerültek be, a 12. a polgármester, akit közvetlenül választottak meg a polgárok. 
http://siofok.hu/index.php?id=64  
http://siofok.hu/index.php?id=65  

10. Ki kapta az irodalmi Nobel-díjat Thomas Mann halálának évében? 
Thomas Mann 1955, Halldór Laxness 1955. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann  
http://www.literatura.hu/nobel/nobel.html  

11. Ki kapta meg az irodalmi Nobel díjat Kurt Vonnegut halálának évében? 
Kurt Vonnegut, 2007, Doris Lessing 2007 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut  
http://www.literatura.hu/nobel/nobel.html 

12. Ki volt a dramaturg (forgatókönyvíró) és a gyártásvezető az Álombrigád című film rendezőjének első filmjében? 
Álombrigád rendezője, Jeles András, Jeles András első filmje; Vasárnap gyönyöre 
A vasárnap gyönyöre  
Forgatókönyv: Jeles András (Nagy László A vasárnap gyönyöre című versének felhasználásával); operatőr: Kurucz 
Sándor. Gyártó: Színház- és Filmművészeti Főiskola. Gyártásvezető: Mészáros Éva. Tanárok: Illés György, 
Zsombolyai János, Szécsényi Ferencné. Színes, 195 m (16 mm), 18 perc, gyártási év: 1973–74. 
http://www.port.hu/alombrigad/pls/fi/films.film_page?i_film_id=6234  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jeles_András  
http://metropolis.org.hu/?aid=1&pid=16  

3. FELADAT – egyszerű keresések, egy és több lépcsősek 
1. A 4R4 egy színmeghatározás a Toyota autómárkánál. Milyen színt takar ez a megnevezés? 
2. A Giallo Granturismo egy színmegnevezés a Maserati autómárka Quattroporte típusának. Milyen színt jelent ez a 

név? 
3. Melyik mosogatógépnek nagyobb a zajszintje, a Electrolux ESI46010X vagy a BOSCH SRI43E05EU típusnak? Adja 

meg a pontos zajszintadatokat! 
4. Az AEG 84470 VI típusú mosogatógép bekapcsolását maximálisan mennyi idővel lehet késleltetni? 
5. Mekkora a súlya CANON Powershot A580 fényképezőgépnek? 
6. Hasonlítsa össze a MPIO FY800 és a Sony NWZ S616F zenelejátszót a súly és kapacitásjellemzők alapján. Adja meg 

mindkét lejátszó esetében pontosan a jellemzőket! 
7. Hasonlítsa össze a Nokia 6131 és a Samsung SGH-E250 mobiltelefont súly és kijelző pixelméret jellemzőik alapján. 

Adja meg mindkét telefon esetében a pontos adatokat! 
8. Hasonlítsa össze az Asus EEEPC 1015BX-BLK141S és a HP Pavilion G6-1211EH A5Q02EA FD laptopot USB hely és 

memória jellemzőik alapján! Adja meg mindkét laptop esetében pontosan a jellemzőket! 
9. Melyik autó Honda Jazz 1.4i LS és Toyota Yaris 1.0 csomagtartójának nagyobb a térfogata, és mennyivel?  
10. Hány USB csatlakozási lehetőséggel rendelkezik az Acer AS5750G-2434G64MNBB LX.RMT0C.041 típusú laptop? 
11. Hány oldalt képes percenként kinyomtatni a OKI B4400 nyomtató? 
12. Keresse meg a HP Scanjet 8270 típusú szkenner leírását és nézze meg, hogy hány oldalt képes percenként 

beszkennelni! 
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3. FELADAT – MEGOLDÁS 
1. A 4R4 egy színmeghatározás a Toyota autómárkánál. Milyen színt takar ez a megnevezés? 

4R4; Beige metál [4R4] http://www.kakuktoyota.hu/color.php?id=rav  
2. A Giallo Granturismo egy színmegnevezés a Maserati autómárka Quattroporte típusának. Milyen színt jelent ez a 

név? 
Giallo Granturismo; Yellow http://consumerguideauto.howstuffworks.com/2009-maserati-quattroporte-4dr-sdn-
quattroporte-sport-gt-s-colors.htm  

3. Melyik mosogatógépnek nagyobb a zajszintje, a Electrolux ESI46010X vagy a BOSCH SRI43E05EU típusnak? Adja 
meg a pontos zajszintadatokat! 
Electrolux ESI46010X zajszint; 46 dB http://www.arukereso.hu/mosogatogep-c3171/electrolux/esi-46010-
p14218607/termek-leiras.html#properties  
a BOSCH SRI43E05EU zajszint; 54 dB http://www.arukereso.hu/mosogatogep-c3171/bosch/sri43e05eu-
p14011802/termek-leiras.html  

4. Az AEG 84470 VI típusú mosogatógép bekapcsolását maximálisan mennyi idővel lehet késleltetni? 
AEG 84470; késleltetés (1-19 órán belül indítsa el.) 
http://www.olcsobbat.hu/haztartasi_gepek/mosogatogepek/aeg_favorit_84470vi/  
késleltetett http://www.markabolt.hu/files/30/523/d_00000523.pdf  

5. Mekkora a súlya CANON Powershot A580 fényképezőgépnek? 
CANON Powershot A580 súly; 175 g akku és kártya nélkül 
http://www.digitalplaza.hu/main.php?tema=main&s=0&mit=4744&PHPSESSID=d524c5e79492812302f48aa0a6c
be695  

6. Hasonlítsa össze a MPIO FY800 és a Sony NWZ S616F zenelejátszót a súly és kapacitásjellemzők alapján. Adja meg 
mindkét lejátszó esetében pontosan a jellemzőket! 
MPIO FY800 zenelejátszó; súly 34 g, kapacitás 1 GB http://pcworld.hu/mpio-fy800-ne-csak-hallgasd-rogzitsd-is-
20070227.html  
Sony NWZ S616F zenelejátszó; tömeg 50 g, memóriaméret 4 GB http://www.sony.hu/support/hu/product/NWZ-
S616F/specifications  

7. Hasonlítsa össze a Nokia 6131 és a Samsung SGH-E250 mobiltelefont súly és kijelző pixelméret jellemzőik alapján. 
Adja meg mindkét telefon esetében a pontos adatokat! 
Nokia 6131; súly 112g, kijelző pixelméret qVGA (240*320) http://www.telefonguru.hu/keszulekek/keszulek-
guru_Nokia_6131.asp  
Samsung SGH-E250; súly 80,8 g, kijelző pixelméret 128*160 http://webshop.t-
mobile.hu/webapp/wcs/stores/ProductDisplay?catalogId=2001&storeId=2001&langId=-11&productId=35680  

8. Hasonlítsa össze az Asus EEEPC 1015BX-BLK141S és a HP Compaq 530 GU334AA-2G laptopot USB hely és memória 
jellemzőik alapján! Adja meg mindkét laptop esetében pontosan a jellemzőket! 
Asus EEEPC 1015BX-BLK141S; USB 2 db, memória 1024 DDR3 http://www.laptop.hu/termek/asus-eeepc-1015bx-
blk141s-black-w7  
HP Pavilion G6-1211EH A5Q02EA FD; USB 3 db, memória 4096 DDR3. http://www.laptop.hu/termek/hp-pavilion-
g6-1211eh-a5q02ea-fd  

9. Melyik autó Honda Jazz 1.4i S és Toyota Yaris 1.0 csomagtartójának nagyobb a térfogata, és mennyivel?  
Honda Jazz 1.4i LS; csomagtartó méret; 380l http://www.ujautokereso.hu/ujauto_adatlap.php?autoid=32341  
Toyota Yaris 1.0; 275 l http://www.auto-katalogus.hu/modellek/2010/toyota_yaris_1.0.html 380-275=105  

10. Hány USB csatlakozási lehetőséggel rendelkezik az Acer AS5750G-2434G64MNBB LX.RMT0C.041 típusú laptop? 
Acer AS5750G-2434G64MNBB LX.RMT0C.041; USB száma: 3 db 
http://www.acer.hu/ac/hu/HU/content/model/LX.RMT0C.041  

11. Hány oldalt képes percenként kinyomtatni a OKI B4400 nyomtató? 
OKI B4400 nyomtató; 26 lap/ perc http://takforsys.hu/nyomtatok/oki/b4400  

12. Keresse meg a HP Scanjet 8270 típusú szkenner leírását és nézze meg, hogy hány oldalt képes percenként 
beszkennelni! 
HP Scanjet 8270 szkenner; 25 oldal/perc http://www8.hp.com/hu/hu/products/scanners/product-
detail.html?oid=1118293  

4. FELADAT – egyszerű keresések, egy és több lépcsősek. Keresések weblapon belül. 
1. Milyen filmet vetítenek holnap 10:15-kor a Corvin Budapest Filmpalotában? Mikor és hol született a film 

operatőre? 
2. Melyik moziban vetítik Miskolcon a heti premierfilmet a mai napon? 
3. Hány darabot tart repertoáron a Volkstheater, Ausztria színház? 
4. Ki a rendezője a Volkstheater, Ausztria színházban a Clavigo darabnak? 
5. Nagyváradon vagy Pécsett működik több színház, és pontosan mennyi? 
6. Pécsett vagy Győrött működik több színház, és pontosan mennyi? 
7. Sopronban vagy Brassóban működik kevesebb mozi és pontosan mennyi? 
8. Debrecenben vagy Miskolcon működik több mozi és pontosan mennyi? 
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9. Hány komolyzenei programot hirdetett meg a Művészetek Palotája 2012. március hónapban? 
10. Keresse meg, hogy mi a legközelebbi előadás a Művészetek Palotájában jövő hét hétfőtől kezdődően a jazz 

műfajában? Adja meg az azt követő első program nevét az intézményben! 
11. A Művészetek Palotájában mennyi koncertet adott eddig Boban Markovic Orkestar? 
12. A Corvin Moziban, melyik nap lehet kedvezményes áron jegyet vásárolni? Mennyibe kerülnek a jegyek ezen a 

napon? 

4. FELADAT – MEGOLDÁS 
1. Milyen filmet vetítenek holnap 10:15-kor a Corvin Budapest Filmpalotában? Mikor és hol született a film 

operatőre? 
Corvin Budapest Filmpalota, 
http://www.google.hu/search?client=opera&rls=hu&q=a+Corvin+Budapest+Filmpalota&sourceid=opera&ie=utf-
8&oe=utf-8&channel=suggest  
http://corvinmozi.hu/mozimusor  

2. Melyik moziban vetítik Miskolcon a heti premierfilmet a mai napon? 
heti premier filmek 
http://www.premierfilm.hu/film01011001.html  
Heti premier film Miskolc 
http://www.premierfilm.hu/film0101108210_cinema_city_miskolc_plaza.html 

3. Hány darabot tart repertoáron a Volkstheater, Ausztria színház? 
Volkstheater 
http://www.volkstheater.at/home/repertoire 
http://www.volkstheater.at/home/aktuell  

4. Ki a rendezője a Volkstheater, Ausztria színházban a Clavigo darabnak? 
Volkstheater Clavigo 
http://www.volkstheater.at/home/archiv/75/Clavigo Regie: Stephan Müller 
http://translate.google.hu/?hl=hu&tab=wT#de|hu|Regie%3A%20Stephan%20M%C3%BCller  

5. Nagyváradon vagy Pécsett működik több színház, és pontosan mennyi? 
nagyváradi színházak listája 7 db http://nagyvarad.lap.hu/ 
http://nagyvarad.lap.hu/szinhaz_babszinhaz_theatre_puppet_theatre/20213359?#doboz  
Pécs színházak száma; 6 http://varoslako.pecs.hu/kultura/0827/083810/20080630_pecs_szinhaz_1.htm  

6. Pécsett vagy Győrött működik több színház, és pontosan mennyi? 
Győri színházak; 5 http://aranyoldalak.hu/gyor/szinhazak/index.mtt  
Pécs színházak száma; 6 http://varoslako.pecs.hu/kultura/0827/083810/20080630_pecs_szinhaz_1.htm 

7. Sopronban vagy Brassóban működik kevesebb mozi és pontosan mennyi? 
sopron mozik száma; 2 http://aranyoldalak.hu/sopron/mozik/index.mtt  
brassó mozi; 3 db http://brasso.lap.hu/szorakozohelyek/20685296 
http://www.brasso.ro/blapok.php?id=518&cat=QWt0deFsaXM=  

8. Debrecenben vagy Miskolcon működik több mozi és pontosan mennyi? 
Debreceni mozik;3 http://portal.debrecen.hu/programok/programajanlo/mozimusor  
Miskolci mozik; 4 http://www.filmajanlo.hu/index.php? inc=mozivaros&id=45  

9. Hány komolyzenei programot hirdetett meg a Művészetek Palotája 2012. március hónapban? 
művészetek palotája komolyzenei programok; 9 db http://www.programturizmus.hu/tdestination-muveszetek-
palotaja-komolyzenei-programok.html  
művészetek palotája, http://mupa.hu/ programok, komoly zene; 28 http://mupa.hu/program/komolyzene-opera-
szinhaz?page=4  

10. Keresse meg, hogy mi a legközelebbi előadás a Művészetek Palotájában jövő hét hétfőtől kezdődően a jazz 
műfajában? Adja meg az azt követő első program nevét az intézményben! 
művészetek palotája, http://mupa.hu/ programok, jazz; Jazzműhely Grencsó Real Time Music Collective Vendég: 
Han Bennink (Hollandia), Rudi Mahall (Németország) 2012. március 09. péntek 19:30 
http://mupa.hu/program/vilagzene-jazz-konnyuzene/  
Sierra Maestra (Kuba)2012. március 10. szombat 16:00 

11. A Művészetek Palotájában mennyi koncertet adott eddig Boban Markovic Orkestar? 
művészetek palotája, http://mupa.hu/ keresés Boban Markovic Orkestar; 4 db 

12. A Corvin Moziban, melyik nap lehet kedvezményes áron jegyet vásárolni? Mennyibe kerülnek a jegyek ezen a 
napon? 
Corvin Mozi; http://corvinmozi.hu/jegyvasarlas  
http://corvinmozi.hu/mozimusor  

5. FELADAT – keresés weblap adatbázisában. Szűrés, rendezés. 
1. Veszprém megyében mennyi ECDL vizsgaközpont található? 
2. Szegeden hány db ECDL vizsgaközpont található? A névsorban első vizsgaközpontban, ki a kapcsolattartó? 
3. Hány féle zselésítő szer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
4. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között melyek az emulgeáló sók? 
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5. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között melyek a térfogatnövelő szerek? 
6. Melyik a legkorábbi RTF formátumú dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban Petőfi Sándortól? 
7. Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely megtalálható angol és 

német nyelven egyaránt? 
8. Hány db mű találkató a Magyar Elektronikus Könyvtárban Arany Jánostól német nyelven? 
9. Hány magyar aranyérem született az 1932-es Olimpián torna sportágban? Ki nyerte és milyen szeren az érmet? 

Mikor született? 
10. Ki volt az első magyar olimpiai bajnok ökölvívásban, és mikor? Adja meg a nevét és a születési évét! 
11. Hány magyar aranyérem született az eddigi olimpiákon súlyemelés sportágban? 
12. Hány eMagyarország pont található Békés megyében? 
13. Hány eMagyarország pont található a Zala megyében? 
14. Nógrád megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? 
15. Somogy megyében hány Okmányirodában lehetséges időpontot foglalni interneten keresztül? 

5. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Veszprém megyében mennyi ECDL vizsgaközpont található? 

ECDL, vizsgaközpontok; szűrési beállítások Veszprém megye; 7 db 
http://njszt.hu/ecdl  
http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok?field_vizsgak_megye_value_many_to_one=Veszpr%C3%A9m+megye&field
_vizsgak_status_value_many_to_one=akt%C3%ADv&field_vizsgak_fogyat_value_many_to_one=All&title=  

2. Szegeden hány db ECDL vizsgaközpont található? A névsorban első vizsgaközpontban, ki a kapcsolattartó? 
ECDL, vizsgaközpontok; szűrési beállítások, Csongrád megye; db db, Németh Géza 
http://njszt.hu/ecdl  
http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpontok?field_vizsgak_megye_value_many_to_one=Csongr%C3%A1d+megye&field_
vizsgak_status_value_many_to_one=akt%C3%ADv&field_vizsgak_fogyat_value_many_to_one=All&title=  
http://njszt.hu/ecdl/vizsgakozpont/szegedi-ipari-es-szolgaltato-szakkepzo-iskola-deri-miksa-tagintezmenye  

3. Hány féle zselésítő szer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani zselésítő anyagok --> Ok 16 db Eredmény több 
oldalas!! 

4. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között melyek az emulgeáló sók? 
http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani emulgeáló sók --> Ok 2 db 

5. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között melyek a térfogatnövelő szerek? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani térfogatnövelő szerek --> Ok 10 db Eredmény 
több oldalas!! 

6. Melyik a legkorábbi RTF formátumú dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárban Petőfi Sándortól? 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ szerző Petőfi Sándor, és formátum rtf, rendezés 
időrendben.; Petőfi S. János Vitéz 1995 
http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=7&si
nd2=17&sind3=16&sind4=13&sind5=18  

7. Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely megtalálható angol és 
német nyelven egyaránt?  
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ nyelv angol, és nyelv német; 38 
http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=18&
sind2=18&sind3=16&sind4=13&sind5=18  

8. Hány db mű találkató a Magyar Elektronikus Könyvtárban Arany Jánostól német nyelven? 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ szerző Arany János és nyelv német; 4 db; 
http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=7&si
nd2=18&sind3=18&sind4=13&sind5=18  

9. Hány magyar aranyérem született az 1932-es Olimpián torna sportágban? Ki nyerte és milyen szeren az érmet? 
Mikor született? 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: olimpia 1932, helyezés 1, sportág torna, 
találatok rendezése; sportoló név: 2 db, lólengés, műszabadgyakorlat, Pelle István dr., (link) 1907.07.26. 

10. Ki volt az első magyar olimpiai bajnok ökölvívásban, és mikor? Adja meg a nevét és a születési évét! 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: olimpia mindegy, helyezés 1. sportág 
ökölvívás, rendezés Olimpia. Kocsis Antal, 1928, 1905.11.17. 

11. Hány magyar aranyérem született az eddigi olimpiákon súlyemelés sportágban? 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: helyezés 1, sportág súlyemelés. 2 db. 

12. Hány eMagyarország pont található Békés megyében? 
emagyarország pont, http://www.emagyarorszag.hu/ e pont kereső, részletes kereső. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/KeresesReszletes.seam  megye kiválasztása; Békés 
intézménytípus; eMagyarország pont; keresés. 71 találat. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/EszolgKereses.seam?eszolgKeresesId=9642412&cid=117273  
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13. Hány eMagyarország pont található a Zala megyében? 
emagyarország pont, http://www.emagyarorszag.hu/ e pont kereső, részletes kereső. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/KeresesReszletes.seam  megye kiválasztása; Békés 
intézménytípus; eMagyarország pont; keresés. 88 találat. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/EszolgKereses.seam?eszolgKeresesId=9642484&cid=117307  

14. Nógrád megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? 
okmányiroda https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda időpontfoglalás okmányirodába, --> 
időpontfoglalás okmányiroda kiválasztásával, válasszon megyét; Nógrád megye, válasszon irodát  Legördülő 
listában az irodák. 6 db https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/okmanyiroda  

15. Somogy megyében hány Okmányirodában lehetséges időpontot foglalni interneten keresztül? 
okmányiroda https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda időpontfoglalás okmányirodába, --> 
időpontfoglalás okmányiroda kiválasztásával, válasszon megyét; Somogy megye, válasszon irodát  Legördülő 
listában az irodák. 13 db https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/okmanyiroda  
http://www.nyilvantarto.hu/idopontfoglalas/IdopontfoglalasModule.mod  

6. FELADAT – ECDL keresés weblap adatbázisában. Szűrés, rendezés. 
1. Győr-Moson-Sopron megyében mennyi ECDL vizsgaközpont található? 
2. Székesfehérváron hány db ECDL vizsgaközpont található? A névsorban első vizsgaközpontban, ki a kapcsolattartó? 
3. Hányféle lisztjavító szer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
4. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között hány darab fényező anyag található? 
5. Hányféle édesítőszer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
6. Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely RTF és TXT 

formátumban is megtalálható? 
7. Hány elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban amely megtalálható spanyol 

vagy portugál nyelven is? Van-e olyan mű, amely mind a két nyelven olvasható? 
8. Hány db mű találkató a Magyar Elektronikus Könyvtárban Vörösmarty Mihálytól magyar nyelven? 
9. Hány magyar aranyérem született az 1956-os Olimpián torna sportágban? Ki nyerte a legtöbb érmet és mikor 

született? 
10. Adja meg, hogy 1972-ben úszásban hány ezüstérmet szerezett Magyarország az Olimpián! 
11. A BEAC egyesület sportolójaként hányan értek el olimpiai első helyezést? 
12. Hány eMagyarország pont található Vas megyében? 
13. Hány eMagyarország pont található a Heves megyében? 
14. Veszprém megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? 
15. Hány fajta ügyhöz kérhetünk interneten keresztül időpontot az okmányirodákban az Útlevél ügyek ügycsoporton 

belül? 

6. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Győr-Moson-Sopron megyében mennyi ECDL vizsgaközpont található? 

ECDL, vizsgaközpontok; szűrési beállítások Győr-Moson-Sopron megye; 15 db 
http://njszt.hu/ecdl  

2. Székesfehérváron hány db ECDL vizsgaközpont található? A névsorban első vizsgaközpontban, ki a kapcsolattartó? 
ECDL, vizsgaközpontok; szűrési beállítások, Fejér megye; 8 db, Mohai István 
http://njszt.hu/ecdl  

3. Hány féle lisztjavító található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani lisztjavító --> Ok 14 db Eredmény több oldalas!!  

4. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között hány darab fényező anyag található? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani fényező anyag --> Ok 19 db Eredmény több 
oldalas!!  

5. Hány féle édesítőszer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani édesítőszer szerek --> Ok 14 db Eredmény több 
oldalas!! 

6. Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely RTF és TXT 
formátumban is megtalálható? 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ formátum rtf, formátum txt, 97 
http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=17&
sind2=17&sind3=16&sind4=13&sind5=18  

7. Hány elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban amely megtalálható spanyol 
vagy portugál nyelveken is? Van-e olyan mű, amely mind a két nyelven olvasható. 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ nyelv spanyol, és portugál; 9 Van-e olyan mű, amely mind a 
két nyelven olvasható. Madách Imre; Az ember tragédiája. 
,http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=18
&sind2=18&sind3=16&sind4=13&sind5=18  
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8. Hány db mű találkató a Magyar Elektronikus Könyvtárban Vörösmarty Mihálytól magyar nyelven? 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ szerző Vörösmarty Mihály és nyelv magyar; 7 db; 
http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=7&si
nd2=18&sind3=18&sind4=13&sind5=18  

9. Hány magyar aranyérem született az 1956-os Olimpián torna sportágban? Ki nyerte a legtöbb érmet és mikor 
született? 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: olimpia 1956, helyezés 1, sportág torna, 
találatok rendezése; sportoló név: 9 db, Keleti Ágnes 1921.09.01. 

10. Adja meg, hogy 1972-ben úszásban hány ezüstérmet szerezett Magyarország az Olimpián! 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: olimpia 1972, helyezés 2. sportág úszás, 
rendezés Olimpia. Gyarmati Andrea 1 db 

11. A BEAC egyesület sportolójaként hányan értek el olimpiai első helyezést? 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: helyezés 1, egyesület BEAC. 3 fő. 

12. Hány eMagyarország pont található Vas megyében? 
emagyarország pont, http://www.emagyarorszag.hu/ e pont kereső, részletes kereső. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/KeresesReszletes.seam  megye kiválasztása; Vas 
intézménytípus; eMagyarország pont; keresés. 7 találat. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/EszolgKereses.seam?eszolgKeresesId=9642412&cid=117273  

13. Hány eMagyarország pont található a Heves megyében? 
emagyarország pont, http://www.emagyarorszag.hu/ e pont kereső, részletes kereső. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/KeresesReszletes.seam  megye kiválasztása; Heves 
intézménytípus; eMagyarország pont; keresés. 4 találat. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/EszolgKereses.seam?eszolgKeresesId=9642484&cid=117307  

14. Veszprém megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? 
okmányiroda https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda időpontfoglalás okmányirodába, --> 
időpontfoglalás okmányiroda kiválasztásával, válasszon megyét; Veszprém megye, válasszon irodát  Legördülő 
listában az irodák. 12 db https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/okmanyiroda  

15. Hány fajta ügyhöz kérhetünk interneten keresztül időpontot az okmányirodákban az Útlevél ügyek ügycsoporton 
belül? 
okmányiroda https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda időpontfoglalás ügy kiválasztásáva, --> Válasszon 
ügycsoportot; útlevél ügyek  Válasszon ügyet a legördülő listában ott az útlevélhez kapcsolódó 11 db 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/ugy 

7. FELADAT – keresés weblap adatbázisában. Szűrés, rendezés. 
1. Útvonaltervező segítségével kalkulálja ki, hogy mennyi időt igényel biciklivel Sárvár helyről Fertőrákos 

célállomásra eljutni!  
2. Útvonaltervező segítségével számolja ki, hogy mennyi benzinköltséget jelent Budapest, I. Fő utca 1. címről eljutni 

Miskolc, Tas utca 1. címre, ha 8,3 l/100 km fogyasztású kocsival megyünk, 412 Ft/l benzinárral számolva?  
3. Keresse meg a térképen a Budapest. XIV. ker. Szugló utca címet! Adja meg a hozzá legközelebb eső folyóvíz 

nevét. 
4. Keresse meg térképen a Budapest, II. ker. Zsolt utcát és adja meg az egyik keresztutca nevét! 
5. Mikor indul holnap délután az első Volán buszjárat Sárvárról Győr felé? Melyik volántársaság busza az? 
6. Mikor indul az utolsó Volán buszjárat Dunaújvárosból Kecskemétre, amely érinti Budapestet? Mikor érkezik meg? 
7. Mennyi idő alatt ér el Volán busszal holnap az első járattal Keszthelyről Kaposvárra? 
8. Mennyibe kerül egy 3 tagú családnak (2 teljes árú felnőtt és egy diákigazolvánnyal utazó gyerek) a legolcsóbb 

menetdíj, ha vonattal utaznak Békéscsabáról Siófokra? 
9. Hányszor kell átszállnia az utazás során, ha vonattal szeretne eljutni Abonyból Barcsra, és ha a hét utolsó 

munkanapján az utolsó gyorsvonattal megy? 
10. Mikor indul vasárnap a menetrend szerinti első gyorsvonat Budapestről Hatvan felé, amivel szállíthatunk 

kerékpárt is? 
11. Hogy nevezik azt a menetrend szerint első InterCity vonatot, amely a hónap utolsó munkanapján közlekedik 

Budapestről Pécs felé? 
12. Mennyibe kerül a balatoni hajók közül a Badacsony hajó óránkénti bruttó bérleti díja? 
13. Mikor indul az első hajójárat Balatonkeneséről Tihany felé főidényben? 
14. Hétköznapokon naponta mennyi vonat indul április hónapban a Gyöngyösi Mátravasút kisvasút menetrendje 

szerint? 
15. A következő hét szerdáján mikor indul először vonat János-hegy állomásról (iránytól függetlenül) és a menetrend 

szerint hány perc alatt jut el a végállomásra a volt úttörővasúton közlekedő szerelvény? 
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7. FELADAT – MEGOLDÁS 
1. Útvonaltervező segítségével kalkulálja ki, hogy mennyi időt igényel biciklivel Sárvár helyről Fertőrákos 

célállomásra eljutni! Útvonaltervező  http://www.utvonalterv.hu/ Válasszon, mivel akar utazni; bicikli. Útvonal 
beállítás, földút is. Indulás, érkezés beállítása. Tervezz;  

Indulás Sárvár Utazási idő kb. 6ó51p 
Érkezés Fertőrákos Távolság 82.3 km 

 
2. Útvonaltervező segítségével számolja ki, hogy mennyi benzinköltséget jelent Budapest, I. Fő utca 1. címről eljutni 

Miskolc, Tas utca 1. címre, ha 8,3 l/100 km fogyasztású kocsival megyünk, 412 Ft/l benzinárral számolva? 
Útvonaltervező  http://www.utvonalterv.hu/ Válasszon, mivel akar utazni; autó. Üzemanyagköltség és útvonal 
beállítás; fogyasztás, benzinár. Indulás, érkezés beállítása. Tervezz!  

Indulás Budapest I., Fő utca 1 Indulási időpont 2012/03/04 21:57 
Érkezés Miskolc Tass utca 1 Utazási idő kb. 1ó47p 
    Távolság 183.9 km 
    Üzemanyag költség 6060 Ft 

3. Keresse meg a térképen a Budapest. XIV. ker. Szugló utca címet! Adja meg a hozzá legközelebb eső folyóvíz 
nevét. Térkép  http://maps.google.hu/ Keresőbe a cím beírása. Rákos-patak. 

4. Keresse meg térképen a Budapest, II. ker. Zsolt utcát és adja meg az egyik keresztutca nevét! Térkép  
http://maps.google.hu/ Keresőbe a cím beírása, nagyítás. Derék utca 

5. Mikor indul holnap délután az első Volán buszjárat Sárvárról Győr felé? Melyik volántársaság busza az? 
Buszmenetrend volán  http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/ Beállításokat megtenni; indulás, 
érkezés, dátum, naptípus, legkorábbi. További beállítások. 13:05 Kinyitni a háromszög alakú nyilat; Kisalföld Volán. 

6. Mikor indul az utolsó Volán buszjárat Dunaújvárosból Kecskemétre, amely érinti Budapestet? Mikor érkezik meg? 
Buszmenetrend volán  http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/ Beállításokat megtenni; indulás, 
érkezés, érinteni kívánt pont beszúrása, dátum, naptípus, legkésőbbi. További beállítások. Indul; 19:50. Érkezik; 
23:05. 

7. Mennyi idő alatt ér el Volán busszal holnap az első járattal Keszthelyről Kaposvárra? Buszmenetrend volán  
http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/ Beállításokat megtenni; indulás, érkezés, érinteni kívánt pont 
beszúrása, dátum, naptípus, legkésőbbi. További beállítások. Első járat; 6:00. Utazási idő 2:00. 

8. Mennyibe kerül egy 3 tagú családnak (2 teljes árú felnőtt és egy diákigazolvánnyal utazó gyerek) a legolcsóbb 
menetdíj, ha vonattal utaznak Békéscsabáról Siófokra? Vonat menetrend  http://www.elvira.hu/ Beállítások; 
honnan, hova, mikor, Kedvezmény; - családi kedvezmény; 3460 Ft. X 3 = 10.380 Ft (33%-os kedvezmény) 

9. Hányszor kell átszállnia az utazás során, ha vonattal szeretne eljutni Abonyból Barcsra, és ha a hét utolsó 
munkanapján az utolsó gyorsvonattal megy? Vonat menetrend  http://www.elvira.hu/ Beállítások; honnan, 
hova, mikor. 14:50. Átszállás 4 szer. Gyorsvonat piros, személy, zöld sebes vonat, kék IC (Inter City), fekete 
személy.  

10. Mikor indul vasárnap a menetrend szerinti első gyorsvonat Budapestről Hatvan felé, amivel szállíthatunk 
kerékpárt is? Vonat menetrend  http://www.elvira.hu/ Beállítások; honnan, hova, mikor, kerékpárszállítással. 
22:00. 

11. Hogy nevezik azt a menetrend szerint első InterCity vonatot, amely a hónap utolsó munkanapján közlekedik 
Budapestről Pécs felé? Vonat menetrend  http://www.elvira.hu/ Beállítások; honnan, hova, mikor. 05:56, 
részletek kinyitása, háromszög alakú nyíl; SOPHIANAE IC (Pécs) 

12. Mennyibe kerül a balatoni hajók közül a Badacsony hajó óránkénti bruttó bérleti díja? Badacsony hajó bérleti díja 
 http://extrayacht.hu/tart/boat/72/tart/boat/44/Mariner_24 , ugrás a szövegre 
 

Ft/óra/hajó *Ft/hajó/alkalom 
(utas ki- és beszállítás ) Nap/Ft/hajó  **Havidíj  

130.000 10.300 41.500 710.000 
 

13. Mikor indul az első hajójárat Balatonkeneséről Tihany felé főidényben? Balatoni hajózás  
http://www.balatonihajozas.hu/nw/main.php?id=15&lang=hu hajómenetrend  főszezoni  9:45 – 12:05 

14. Hétköznapokon naponta mennyi vonat indul április hónapban a Gyöngyösi Mátravasút kisvasút menetrendje 
szerint? gyöngyösi mátravasút menetrend  http://www.kisvasut.hu/index.php?rfa=160  
 Mátravasút, Gyöngyös  Mátrafüred (mind) 21 db http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=1536 
 Mátravasút, Gyöngyös, Lajosháza  (91, 94, 95) 11 db 

15. A következő hét szerdáján mikor indul először vonat János-hegy állomásról (iránytól függetlenül) és a menetrend 
szerint hány perc alatt jut el a végállomásra a volt úttörővasúton közlekedő szerelvény? Volt úttörővasút  
Gyermekvasút http://www.gyermekvasut.hu/timetable.php  menetrend menüpont. Dátum választása. 
http://www.gyermekvasut.hu/timetable.php?2012-03-14  14 db 9:50 – 9:34 = 16 perc, 10:40 – 10:19 =  21 perc 
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8. FELADAT – keresések többféleképp, kulcsszavas, és/vagy adatbázisos keresések. 
1. Mi a BNO kódja annak a betegnek, aki a hatvani Albert Schweitzer Kórház kórházában a sebészeti osztály 

várólistáján a 3. helyen szerepel? 
2. Hányféle betegség BNO kódja végződik 02H0-ra? 
3. Milyen BNO kódok tartoznak a köldöksérvhez kapcsolódó betegségekhez? 
4. Hányféle betegség BNO kódja kezdődik R01 karaktersorozattal? 
5. Mi volt a kivonás dátuma a Magyarországon forgalomból kivont 955609 1107339 EAN kódú terméknek? 
6. Keresse meg, hogy hány radír termék szerepel a forgalomból kivont veszélyes termékek nyilvántartásában! 
7. Utazás előtt hány nappal kell beoltatnia magát, ha olyan országba utazik, ahol a tífusz ellen javasolt a védőoltás? 
8. Utazás előtt hány nappal kell oltatnia magát, ha olyan országba utazik, ahol a malária ellen javasolt a védőoltás? 
9. Keresse meg, hogy Kongóba való utazáskor mi a kötelező védőoltás, valamint nevezzen meg egy ajánlott 

védőoltást! 
10. Ki a hazipatika.com domain tulajdonosa? 
11. Ki a www.ecdl.hu domain tulajdonosa? 

8. FELADAT – MEGOLDÁS 
1. Mi a BNO kódja annak a betegnek, aki a hatvani Albert Schweitzer Kórház kórházában a sebészeti osztály 

várólistáján a 3. helyen szerepel? 
hatvani kórház várólista http://nemesis.intrex.hu/hatvan/joomla/korhazadatok/varolista/index.htm , sebészeti 
osztály;  I8390 

2. Hányféle betegség BNO kódja végződik 02H0-ra? BNO kód kereső 
http://www.gyogyinfok.hu/forum/BNO/index.asp kódrészlet 02H0 - keresés, 6 db 

3. Milyen BNO kódok tartoznak a köldöksérvhez kapcsolódó betegségekhez? Keresőszó: köldöksérv; K4200, K4210, 
K4290 

4. Hányféle betegség BNO kódja kezdődik R01 karaktersorozattal? 3 féle 
5. Mi volt a kivonás dátuma a Magyarországon forgalomból kivont 955609 1107339 EAN kódú terméknek? 955609 

1107339 EAN http://www.nfh.hu/veszelyes/temp_sc_51307/temp_sc_137173.html (veszélyes termékek) 
2008.05.30 (nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság) 

6. Keresse meg, hogy hány radír termék szerepel a forgalomból kivont veszélyes termékek nyilvántartásában! 
veszélyes termék http://www.nfh.hu/veszelyes/temp_sc_51307 , veszélyes termékkereső, termék neve; radír, 
keresés (14 db, terméklista letöltése xls.) 

7. Utazás előtt hány nappal kell beoltatnia magát, ha olyan országba utazik, ahol a tífusz ellen javasolt a védőoltás? 
tífusz elleni védőoltás http://www.utazaselott.hu/hastifusz-vedooltas.html Ctrl+F előtt szó a keresőbe;  
Úgynevezett inaktivált baktériumot tartalmazó vakcina (injekciós forma):  
2 év alatt nem adható Egy dózis elegendő védelmet nyújt, melyet 2 héttel az utazás előtt be kell adni 
Élő baktériumot tartalmazó szájon át adott vakcina:  
4 dózisban 2 napos szünetekkel adandó és az utolsó adagot az utazás előtt legalább 1 héttel kell bevenni 

8. Utazás előtt hány nappal kell oltatnia magát, ha olyan országba utazik, ahol a malária ellen javasolt a védőoltás? 
malária elleni védőoltás http://www.utazaselott.hu/malaria.html  
1. atovaquon/proguanil hatóanyagú malária ellenes gyógyszer; Az első adagot a maláriás területre való érkezés 
előtt 1-2 nappal be kell venni. A kint tartózkodás ideje alatt minden nap, lehetőleg azonos időben be kell szedni. 
Hazaérkezés után a gyógyszert még egy hétig kell alkalmazni a szokott módon és adagban. 

9. Keresse meg, hogy Kongóba való utazáskor mi a kötelező védőoltás, valamint nevezzen meg egy ajánlott 
védőoltást! kötelező védőoltások kongóba http://ongo.hu/Kongoi-Koztarsasag/ajanlott_oltasok Kötelező: 
Sárgaláz elleni védőoltás. Javasolt; hastífusz,Hepatítisz A, B, malária. 

10. Ki a hazipatika.com domain tulajdonosa? domain kereső http://www.patronet.hu/domain/domain-kereses 
Sanoma Budapest Kiadói Zrt. 

11. Ki a www.ecdl.hu domain tulajdonosa? Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
 

9. FELADAT – vegyes, ismétlő - gyakorló 
1. Győr-Moson-Sopron megyében mennyi ECDL vizsgaközpont található? 
2. Székesfehérváron hány db ECDL vizsgaközpont található? A névsorban első vizsgaközpontban, ki a kapcsolattartó? 
3. Hányféle lisztjavító szer található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
4. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között hány darab fényező anyag található? 
5. Útvonaltervező segítségével állapítsa meg, hogy mekkora a távolság autóval Miskolc, Huba utca és Békéscsaba, 

Szegfű utca között! 
6. Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely RTF és TXT 

formátumban is megtalálható? 
7. Hány elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban amely megtalálható spanyol 

vagy portugál nyelven is? Van-e olyan mű, amely mind a két nyelven olvasható? 
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8. Mi a járatszáma az első helyjegyes vonatnak, amelyik Budapestről Miskolc irányában közlekedik holnap? 
9. A mai napon mikor indul először vonat a Szépjuhászné állomásról (iránytól függetlenül) és menetrend szerint hány 

perc alatt jut el a végállomásra a volt úttörővasúton közlekedő szerelvény? 
10. Adja meg, hogy 1972-ben úszásban hány ezüstérmet szerezett Magyarország az Olimpián! 
11. A BEAC egyesület sportolójaként hányan értek el olimpiai első helyezést? 
12. Hány eMagyarország pont található Vas megyében? 
13. Hány eMagyarország pont található a Heves megyében? 
14. Veszprém megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? 
15. Hány fajta ügyhöz kérhetünk interneten keresztül időpontot az okmányirodákban az Útlevél ügyek ügycsoporton 

belül? 

9. FELADAT – MEGOLDÁS 
1. Győr-Moson-Sopron megyében mennyi ECDL vizsgaközpont található? 

ECDL, vizsgaközpontok; szűrési beállítások Győr-Moson-Sopron megye; 15 db 
http://njszt.hu/ecdl  

2. Székesfehérváron hány db ECDL vizsgaközpont található? A névsorban első vizsgaközpontban, ki a kapcsolattartó? 
ECDL, vizsgaközpontok; szűrési beállítások, Fejér megye; 8 db, Mohai István 
http://njszt.hu/ecdl  

3. Hány féle lisztjavító található az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani lisztjavító --> Ok 14 db Eredmény több oldalas!!  

4. Az élelmiszeradalékok azonosítására szolgáló E-számok között hány darab fényező anyag található? 
e-számok http://tudatosvasarlo.hu/eszam Kategóriából választani fényező anyag --> Ok 19 db Eredmény több 
oldalas!!  

5. Útvonaltervező segítségével állapítsa meg, hogy mekkora a távolság autóval Miskolc, Huba utca és Békéscsaba, 
Szegfű utca között! http://www.utvonalterv.hu/ 240,4 km 

6. Hány olyan elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban, amely RTF és TXT 
formátumban is megtalálható? 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ formátum rtf, formátum txt, 97 
http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=17&
sind2=17&sind3=16&sind4=13&sind5=18  

7. Hány elektronikus dokumentum szerepel a Magyar Elektronikus Könyvtárban amely megtalálható spanyol 
vagy portugál nyelveken is? Van-e olyan mű, amely mind a két nyelven olvasható. 
mek, keresés a mekben http://mek.oszk.hu/katalog/ nyelv spanyol, és portugál; 9 Van-e olyan mű, amely mind a 
két nyelven olvasható. Madách Imre; Az ember tragédiája. 
,http://mek.oszk.hu/katalog/kataluj.php3?muv1index=0&muv2index=0&muv3index=0&muv4index=0&sind1=18
&sind2=18&sind3=16&sind4=13&sind5=18  

8. Mi a járatszáma az első helyjegyes vonatnak, amelyik Budapestről Miskolc irányában közlekedik holnap? 
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/uf  06:18 650 Holló IC 

9. A mai napon mikor indul először vonat a Szépjuhászné állomásról (iránytól függetlenül) és menetrend szerint hány 
perc alatt jut el a végállomásra a volt úttörővasúton közlekedő szerelvény? úttörővasút menetrend 
http://www.gyermekvasut.hu/timetable.php?2012-03-13 9:27 

10. Adja meg, hogy 1972-ben úszásban hány ezüstérmet szerezett Magyarország az Olimpián! 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: olimpia 1972, helyezés 2. sportág úszás, 
rendezés Olimpia. Gyarmati Andrea 1 db 

11. A BEAC egyesület sportolójaként hányan értek el olimpiai első helyezést? 
mob http://www.mob.hu/Engine.aspx bajnokaink -> adattár Keresés: helyezés 1, egyesület BEAC. 3 fő. 

12. Hány eMagyarország pont található Vas megyében? 
emagyarország pont, http://www.emagyarorszag.hu/ e pont kereső, részletes kereső. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/KeresesReszletes.seam  megye kiválasztása; Vas 
intézménytípus; eMagyarország pont; keresés. 7 találat. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/EszolgKereses.seam?eszolgKeresesId=9642412&cid=117273  

13. Hány eMagyarország pont található a Heves megyében? 
emagyarország pont, http://www.emagyarorszag.hu/ e pont kereső, részletes kereső. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/KeresesReszletes.seam  megye kiválasztása; Heves 
intézménytípus; eMagyarország pont; keresés. 4 találat. 
http://www.effsystem.eu:8080/eSzolgaltatasKereso/EszolgKereses.seam?eszolgKeresesId=9642484&cid=117307  

14. Veszprém megyében hány okmányirodában lehetséges ügyfélfogadási időpontot foglalni interneten keresztül? 
okmányiroda https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda időpontfoglalás okmányirodába, --> 
időpontfoglalás okmányiroda kiválasztásával, válasszon megyét; Veszprém megye, válasszon irodát  Legördülő 
listában az irodák. 12 db https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/okmanyiroda  
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15. Hány fajta ügyhöz kérhetünk interneten keresztül időpontot az okmányirodákban az Útlevél ügyek ügycsoporton 
belül? 
okmányiroda https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda időpontfoglalás ügy kiválasztásáva, --> Válasszon 
ügycsoportot; útlevél ügyek  Válasszon ügyet a legördülő listában ott az útlevélhez kapcsolódó 11 db 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas/ugy 

 

10. FELADAT  
1. Fordítsa le az angol nyelvű sloth szót francia nyelvre! 
2. Fordítsa le az eel angol nyelvű szót francia nyelvre! 
3. A szombaton a 22:00 sávban az m2 csatornán mit sugároznak? 
4. Mi a címe a mai napon az m1-es tévécsatornán 18:00 órakor sugárzott műsornak? 
5. Milyen iniciálét lát a Hieronymus: Commentarii corvina 10. oldalán? 
6. Mi az első szó a Baptista Mantuanus: Parthenice corvina 5. oldalán? 
7. Ki írta a szövegét Zorán Szerenád című dalának? 
8. Mi az első két szava Sade Feel no pain című dalának? 
9. Mi az OM azonosítója a Nyírlugosi Általános Iskolának Nyírlugoson? 
10. Mi az irányítószáma Makó városban az Alma utcának! 

10. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Fordítsa le az angol nyelvű sloth szót francia nyelvre! http://translate.google.hu/?hl=hu&tab=wT# Fordító, nyelv 

beállítása paresse (lajhár) 
2. Fordítsa le az eel angol nyelvű szót francia nyelvre! http://translate.google.hu/?hl=hu&tab=wT# Fordító, nyelv 

beállítása anguille (angolna) 
3. A szombaton a 22:00 sávban az m2 csatornán milyen műsort sugároznak? tv műsor 

http://www.port.hu/pls/tv/tv.prog csatorna és dátum választás 
4. Mi a címe a mai napon az m1-es tévécsatornán 18:00 órakor sugárzott műsornak? tv műsor 

http://www.port.hu/pls/tv/tv.prog csatorna és dátum választás 
5. Milyen iniciálét lát a Hieronymus: Commentarii corvina 10. oldalán? hieronymus commentarii corvina 

http://www.corvina.oszk.hu/corvinas-html/hub1codlat347.htm P betű. 
6. Mi az első szó a Baptista Mantuanus: Parthenice corvina 5. oldalán? Baptista Mantuanus: Parthenice corvina  

http://www.corvina.oszk.hu/corvinas-html/hub1codlat445.htm Cum 
7. Ki írta a szövegét Zorán Szerenád című dalának? zorán szerenád szövegírója 

http://www.zeneszoveg.hu/egyuttes/23/zoran-dalszovegei.html Gerendás Péter 
8. Mi az első két szava Sade Feel no pain című dalának? sade feel no pain dalszöveg http://letolteskereso.hu/view-

256-sade..the_ultimate_collection..feel_no_pain-lyrics.html mamma  
9. Mi az OM azonosítója a Nyírlugosi Általános Iskolának Nyírlugoson? nyírlugosi általános iskola om azonosítója  

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/integracios_felkeszites_jav_071113.pdf 033547 
10. Mi az irányítószáma Makó városban az Alma utcának! irányítószám makó alma utca 

http://weblaptudakozo.hu/reno_west_bt.html 6900 
 

11. FELADAT  
1. Melyik évben volt és hol a legtöbb csapadékos nap Magyarországon? 
2. Mennyi a mai napra érvényes vízállása a Tisza Szamos mellékfolyójának Sülelmednél? 
3. Mennyi a mai várható hőmérséklet Győrben? 
4. Mi a Mosonmagyaróváron működő szélerőgép típusa, hány darab található ott, és mekkora az összteljesítménye? 
5. Mekkora volt a nitrogén-dioxid órás átlagértéke Budapesten, a Széna téren ma? 
6. Mi a pontos megnevezése a 120301 hulladékkódú hulladéknak? 
7. Mennyi ezer tonna volt 2010-ben közszolgáltatás keretében elszállított szilárd hulladék a Közép-Magyarországi 

régióban összesen, és azon belül Veszprém megyében? 
8. 2009-ben mennyi volt az ország Kén-dioxid kibocsátása összesen? 
9. Mennyibe kerül Balatonfüreden a Hotel Silver Resortban balatoni panorámás, erkélyes, kétágyas szoba 

főszezonban, két főnek, két éjszakára, hétvégére? 
10. Hány szálláshely fogadja el az üdülési csekket Baja településen? 

11. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Melyik évben volt és hol a legtöbb csapadékos nap Magyarországon? a legtöbb csapadékos nap magyarországon 

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2009/tv0901/rekord.html 1510 Kőszeg Stájerházak 1937 
2. Mennyi a mai napra érvényes vízállása a Tisza Szamos mellékfolyójának Sülelmednél? szamos sülelmed 

http://www.hydroinfo.hu/tables/tishid.html  
3. Mennyi a mai várható hőmérséklet Győrben? Hőmérsékleti adatok Győr http://meteorologus.hu/Gy%C5%91r 

vagy http://www.amsz.hu/terkep/homerseklet.php vagy országos meteorológiai szolgálat http://www.met.hu/  
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4. Mi a Mosonmagyaróváron működő szélerőgép típusa, hány darab található ott, és mekkora az összteljesítménye?  
Mosonmagyaróváron  szélerőgép típusa; Mosonmagyaróvár: 2 x 600 kW 
http://zoldtech.hu/cikkek/20050825napkozben 

(http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html ) 
http://mosonmagyarovar.utisugo.hu/latnivalok/szeleromu-park-mosonmagyarovar-87268.html 12 db 
http://www.sze.hu/kornyezet/KTT8/Kvasz.ppsA szélerőmű típusa: ENERCON E40; A szélerőművek teljesítménye: 
.2X600kW 

5. Mekkora volt a nitrogén-dioxid órás átlagértéke Budapesten, a Széna téren ma? budapest légszennyezettségi 
adatok http://www.kvvm.hu/olm/map.php?id=Budapest térképen Széna térre rávinni az egeret. NO2 

6. Mi a pontos megnevezése a 120301 hulladékkódú hulladéknak? 120301 hulladékkód Hulladékkód: 120301 – Vizes 
mosófolyadékok. http://www.nicro.hu/pdf/Ni_863DBF_MSDS.pdf  

7. Mennyi ezer tonna volt 2010-ben közszolgáltatás keretében elszállított szilárd hulladék a Közép-Magyarországi 
régióban összesen, és azon belül Veszprém megyében? központi statisztikai hivatal. http://www.ksh.hu/ bal oldali 
menü: területi statisztika, http://www.ksh.hu/teruleti_2 2 lap ott a környezet alatt – Idősoros éves adatok, régió, 
megye, - sárga négyzet nyíllal link katt, http://www.ksh.hu/stadat_eves_6_5 6.5.2. link Települési hulladék 2000-
2010 Közép-Magyarországi régióban összesen, 646,7 ezer tonna, és azon belül Veszprém megyében 78,1 ezer 
tonna. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur003b.html 1 oldal 2010 előtti adatok, 2. oldal 
2010-től. 

8. 2009-ben mennyi volt az ország Kén-dioxid kibocsátása összesen? 80 ezer tonna. központi statisztikai hivatal 
http://www.ksh.hu/ bal oldali menü: környezet katt, középen táblák idősoros és éves adatok – és felső menü 
kereszteződése – sárga négyzet nyíllal link katt a hulladékgazdálkodás alatt, http://www.ksh.hu/stadat_eves_5 ,  
5.3.1. –es link légszennyező adatok kibocsátása. 

9. Mennyibe kerül Balatonfüreden a Hotel Silver Resortban balatoni panorámás, erkélyes, kétágyas szoba 
főszezonban, két főnek, két éjszakára, hétvégére? hotel silver resort balatonfüred http://www.silverresort.hu/ 
felső menü árak, http://www.silverresort.hu/index.php?op=prices . Baloldali menü, Balatoni nyár. 30.900 
éj/nap/fő X4 = 123.600 Ft (vagy előfoglalási kedvezmény, akkor olcsóbb) 

10. Hány szálláshely fogadja el az üdülési csekket Baja településen? Üdülési csekk. http://www.udulesicsekk.hu/ 
szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások katt, keresőbe, település Baja; mehet gomb. 13 találat. 

 

12. FELADAT  
1. Mennyi volt a felvételi ponthatár az elmúlt évben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Villamosmérnöki karán az államilag támogatott mérnök informatikus szakon?  
2. Milyen érettségi követelményeket ír elő a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kara Műszaki menedzser szakon? 
3. Mikor adták ki az aktuális számát annak az időszaki kiadványnak, aminek az ISSN-je HU-1216-6804? 
4. Mikor jelent meg a 52008PC0073 CELEX számú Európai Uniós törvény? 
5. Melyik évben jelent meg utoljára az az időszaki kiadvány, amelynek ISSN-je HU-0021-1486? 
6. A Magyar Közlöny 2008/74 számának tartalomjegyzékében mi az első helyen szereplő törvény, rendelet vagy 

határozat száma? 
7. Hány helyen fogadják el kizárólag étkezés céljából az üdülési csekket Szombathely településen? 
8. Hány helyen fogadják el kizárólag étkezés céljából az üdülési csekket Tiszafüred településen? 
9. Ki a felügyelő bizottsági elnöke a Budapesti Értéktőzsde tőzsdén részvényeket jegyző MOL vállalatnak? 
10. Mennyi volt a nyitó árfolyama a mai napon a Budapesti Értéktőzsde tőzsdén a MOL részvényeknek? 
11. Mi a tőzsdei azonosítója (ticker) a Magyar Telecom vállalatnak a Budapesti Értéktőzsdén? 
12. Keresse meg a PSZÁF által a hitelkártyák összehasonlítására készült táblázatot! 

12. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Mennyi volt a felvételi ponthatár az elmúlt évben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Villamosmérnöki karán az államilag támogatott mérnök informatikus szakon? felvételi ponthatárok 2011 
http://www.felvi.hu/ ponthatárok menü http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok elmúlt évek 
ponthatárai Ponthatárok, jelentkezők és felvettek száma szak(pár)onként ›› intézmény választó, karválasztó, 
évválasztó beállítása  rövidítések jelentése – egér felévitele ANÁ 370 pont 

2. Milyen érettségi követelményeket ír elő a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kara Műszaki menedzser szakon? 
Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kara Műszaki menedzser szak 
http://www.mk.unideb.hu/index.php?pageid=felvetelizoknek követelmények tovább, alapképzési szakon tovább, 
http://www.mk.unideb.hu/index.php?pageid=alapkepzesi_szakokon_(bsc) listában matematika és 
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy. 

3. Mikor adták ki az aktuális számát annak az időszaki kiadványnak, aminek az ISSN-je HU-1216-6804? ISSN HU-1216-
6804 http://www.matarka.hu/f_leiras.php?fsz=120 Könyv, könyvtár, könyvtáros, Feldolgozott állomány link, 21. 
évf. 2. sz. / 2012  
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4. Melyik évben jelent meg utoljára az az időszaki kiadvány, amelynek ISSN-je HU-0021-1486? ISSN HU-0021-1486 
http://epa.oszk.hu/html/vgi/index_cimkes.php3 Megjelenés évadatok: 1891-2003 
http://w3.oszk.hu/ikbscr/wwwi32.exe/[in=sr2_h.in]/?AIS=0021-1486 Az utoljára regisztrált szám/kötet: 106.évf. 
1/2.sz. (2002) 

5. Mikor jelent meg a 52008PC0073 CELEX számú Európai Uniós törvény? 52008PC0073 CELEX http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0073:HU:NOT dokumentum kelte: 2008.02.13. 
érvényesség 2009.05.25. 

6. A Magyar Közlöny 2008/74 számának tartalomjegyzékében mi az első helyen szereplő törvény, rendelet vagy 
határozat száma? Magyar Közlöny 2008/74 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk08074.pdf 
Humángenetikai adatok védelméről... 

7. Hány helyen fogadják el kizárólag étkezés céljából az üdülési csekket Szombathely településen? Üdülési csekk 
http://www.udulesicsekk.hu/ étkezés kiválasztása, Szombathely kiválasztása, keres, 14 találat 

8. Hány helyen fogadják el kizárólag étkezés céljából az üdülési csekket Tiszafüred településen? 1 találal 
9. Ki a felügyelő bizottsági elnöke a Budapesti Értéktőzsde tőzsdén részvényeket jegyző MOL vállalatnak? Bét 

http://bet.hu/magyar_egyeb/dinportl/companyprofile?company=1604 részvényesek, cégvezetés lap  felügyelő 
bizottság Tolnai Tibor elnök 

10. Mennyi volt a nyitó árfolyama a mai napon a Budapesti Értéktőzsde tőzsdén a MOL részvényeknek? Bét 
http://bet.hu/magyar_egyeb/dinportl/companyprofile?company=1604 kereskedési adatok lap  nyitó ár sor 

11. Mi a tőzsdei azonosítója (ticker) a Magyar Telecom vállalatnak a Budapesti Értéktőzsdén? Bét http://bet.hu/ 
részvények Magyar Telecom kereskedési adatok lap  Alapvető információk Ticker; MTELECOM 

12. Keresse meg a PSZÁF honlapján a hitelkártyák összehasonlítására készült táblázatot! Mentse el a listában az 5. 
helyen szereplő kártya igényléséhez szükséges munkavállalói igazolást a megadott helyre! pszáf hitelkártyák 
összehasonlítása táblázat www.csaladipenzmagazin.hu/wp.../pszaf-osszehahasonlito-tablazat.xls  
PSZÁF http://www.pszaf.hu/ részletes keresés. 

 

13. FELADAT  
1. Meddig tart nyitva a mai napon a Louvre, Párizs európai múzeum? 
2. Mennyi Afrikában készített tárgy található a Szépművészeti Múzeumban? 
3. A Szépművészeti Múzeum interneten elérhető adatbázisában hány olyan műtárgy található, amely Karthagoban 

barnásvörös agyag anyagból készült? 
4. Hány festmény található a Magyar Nemzeti Galériában Csontváry Kosztka Tivadartól? 
5. Mi a leltári száma a Magyar Nemzeti Galériában Csontváry Kosztka Tivadar: A taorminai görög színház romjai című 

festményének? 
6. Hány olajkép található a Magyar Nemzeti Galériában Czóbel Bélától? 
7. Keressen gépjármű adásvételi szerződés iratmintát az interneten és töltse le a megadott helyre! 
8. Keressen albérleti szerződés iratmintát az interneten és töltse le a megadott helyre! 
9. Ki az előfizetője a 428-5100-ös budapesti telefonszámnak? 
10. Ki az előfizetője a 30-509-1150 számú mobil telefonszámnak? 
11. Milyen iratokat kell magával vinnie az okmányirodába, ha a megrongálódott személyazonosító igazolványát 

kívánja pótolni? 
12. Hány lopott festményt tartanak nyílván a lopott műtárgyak adatbázisában Rippl-Rónai József festőtől? 
13. Hány lopott szobrot tartanak számon a lopott műtárgyak nyilvántartásában Varga Miklóstól? 
14. Melyik festmény esett lopás vagy rablás áldozatául Svájcban, 2008. február 28. -2008. március 1. között? Ki a kép 

festője? 
15. Melyik festmény esett lopás vagy rablás áldozatául Németországban, 1999. március 3-4. között? Ki a kép festője? 

13. FELADAT - MEGOLDÁS 
1. Meddig tart nyitva a mai napon a Louvre, Párizs európai múzeum? Louvre nyitva tartás 

http://balog.hu/parizs/index.php?page=Louvre-muzeum  
2. Mennyi Afrikában készített tárgy található a Szépművészeti Múzeumban? Szépművészeti Múzeum kereső 

http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/search.php?mitkeresek=&from=&to=&holkeszult=Africa&kikeszitette=
&anyag=&felirat=&lelohely=&mit_abrazol_id=&mi_lathato_id=&gyujtemeny=&azonosito=&leiras=&search=Keres
%C3%A9s Hol készült Afrika. 1  

3. A Szépművészeti Múzeum interneten elérhető adatbázisában hány olyan műtárgy található, amely Karthagoban 
barnásvörös agyag anyagból készült? 
http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/search.php?mitkeresek=&from=&to=&holkeszult=Karthago&kikeszitett
e=&anyag=Barn%C3%A1sv%C3%B6r%C3%B6s+agyag&felirat=&lelohely=&mit_abrazol_id=&mi_lathato_id=&gyujt
emeny=&azonosito=&leiras=&search=Keres%C3%A9s 3 db 

4. Hány festmény található a Magyar Nemzeti Galériában Csontváry Kosztka Tivadartól? 
Magyar Nemzeti Galéria kereső http://www.mng.hu/kepkereso művésznév: Csontváry Kosztka Tivadar 6 db 
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5. Mi a leltári száma a Magyar Nemzeti Galériában Csontváry Kosztka Tivadar: A taorminai görög színház romjaicímű 
festményének? Magyar Nemzeti Galéria kereső http://www.mng.hu/kepkereso 
http://www.mng.hu/kepkereso/590 Ltsz.: 93.32T 

6. Hány olajkép található a Magyar Nemzeti Galériában Czóbel Bélától? 
Magyar Nemzeti Galéria kereső http://www.mng.hu/kepkereso művésznév: Czóbel Béla technika: olaj 3 db 

7. Keressen gépjármű adásvételi szerződés iratmintát az interneten és töltse le a megadott helyre! 
gépjármű adásvételi szerződés http://autohitel.co.hu/gepjarmu-adasveteli-szerzodes.html link: gépjármű 
adásvételi szerződés minta (pdf), megnyitás után fájl menü, mentés másként, hely tallózása, mentés. 

8. Keressen albérleti szerződés iratmintát az interneten és töltse le a megadott helyre! 
albérleti szerződés minta http://lakaskinalat.hu/hir/szerzodes_mintak az oldalon link: Albérleti szerződés, szoba, 
vagy ingatlan bérbeadását rögzítő szerződésminta >> (katt a >>-ra), mentés párbeszéd panel jön föl. Kiválasztani a 
mentés helyét! rtf fájl. 

9. Ki az előfizetője a 428-5100-ös budapesti telefonszámnak? 
telefonszám kereső http://tudakozo.telekom.hu/main?xml=main&xsl=main Keresés telefonszám szerint: 
Település kiválasztása a regiszteres listából; Budapest, Telefonszám beírása 428-5100, Keres. Központis szám, 
Nemzeti Adó és Vámhivatal. 

10. Ki az előfizetője a 30-509-1150 számú mobil telefonszámnak?  
mobil tudakozó http://www.mobiltudakozo.hu/ T-mobil tudakozó telefonszám rovatába: 5091150 Keresés. NAV 
Közép-magyarországi Reg.Adó Főigazgatósága 

11. Milyen iratokat kell magával vinnie az okmányirodába, ha a megrongálódott személyazonosító igazolványát 
kívánja pótolni? 
megrongálódott személyi igazolvány pótlása http://www.bp22.hu/okmanyiroda/szemelyes/igazolvany oldalon 
keresni megrongálódott sz kulcsszóval CTRL+F=> a megrongálódott személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél 
vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedély, ezek hiányában:  

o születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas – házassági – anyakönyvi kivonat  
o doktori cím viselésére jogosító okirat, 
o bevándorolt, menekült, letelepedett jogállású kérelmező esetén bevándorlási engedély, vagy 

menekültkénti elismerést igazoló okirat, vagy letelepedési engedély okmány, 
o bevándorolt, letelepedett kérelmező külföldi hatóság által kiállított útlevele (ha rendelkezik vele), 
o a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (ennek minősül a jelenlegi 

lakcímigazolvány, illetve a korábbi személyazonosító jelről kiadott hatósági bizonyítvány, személyi lap 
vagy személyi számról kiadott igazolás), 

o pénzt illeték megfizetésére 
12. Hány lopott festményt tartanak nyílván a lopott műtárgyak adatbázisában Rippl-Rónai József festőtől? ellopott 

festmények adatbázisa http://www.hasznoshirek.hu/?module=news&action=show&nid=162381 
http://kereso.koh.hu/index.php?_url=lopottmutargy.php&_mp=mutargy&_amp=lopottfriss 


