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A Szél Sebestyén Transz Kft. magyarországi fuvarozó vállalkozás ügyvezetői vagytok. A 
Szél Sebestyén Transz Kft. közepes méretűnek számít a magyarországi fuvarozó cégek 
között. Saját telephelyetek van Vecsésen. Tíz db nagy, tranzitszállításra is alkalmas 
kamionnal és nyolc kisebb – elsősorban belföldön városi és kisebb helyközi fuvarok 
kiszállítására használt teherautóval rendelkeztek.  A kamionok évente átlag 80.000 km-t, 
kisteherautók 40.000 Km-t tesznek meg. 

Egyéb információk: 

 A kamionok átlagfogyasztása 40 liter/100 km dízel üzemanyag, a kisteherautóké 18 
liter/100 km. 

 A telephely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel belső használatú 
üzemanyagtartály telepítésére. 
A tartály telepítés költsége: az üzemeltetés költsége 2 Ft/liter.  A tartály nagysága és 
újratöltési gyakorisága rugalmas.  

 A kamionok 20%-ban csak belföldön fuvaroznak. 80%-ban belföldről külföldre szállítanak, 
ebből 30% csak külföldi helyszínek között történik.  

A belföldről külföldre irányuló, majd belföldre visszatérő utak átlagos hossza 2000 km. 
A belföldi utak mindig a vecsési telephelyről indulnak, és az autók mindig oda is térnek 
vissza tankolni. 

 A legjellemzőbb országok, ahova szállítanak: Olaszország, Ausztria, Szlovákia, 
Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Bosznia, Románia (ezek a teljes külföldi használat 
90%-át lefedik).  Ezen országok üzemanyag árszínvonala jelen példákban megegyezik. 

 A kamionok és a teherautók egy tankolással átlagosan 1000 km-t képesek futni. 

Mindig tele tankolják őket- és csak üres tank esetén töltenek újra. 

 Cégetek a 2013-as évre vonatkozóan egy beszállítótól, a MOL-tól szándékozik 
üzemanyagot rendelni.  

 A MOL nagykereskedelmi üzemanyag árai átlagosan 13 Ft-tal alacsonyabbak a 
töltőállomási áraknál, a cégetek által elérhető maximális árkedvezményt figyelembe véve.  
Az üzemanyagkártyás töltőállomásokon elérhető árkedvezményetek 4 Ft, a töltőállomási 
árakhoz viszonyítva, minden példában szereplő országban. 

 

Feladat: 

A rendelkezésre álló információk, és a MOL Nyrt. honlapján rendelkezésre álló információk 
alapján készítsétek el a Szél Sebestyén Transz Kft. üzemanyag beszerzési tervét a 2013-as 
évre! 

Így mekkora össz-árkedvezményt ér el a cégetek, illetve milyen elemekből tevődik össze ez 
a kedvezmény - figyelembe véve a felmerülő költségeket is?  


