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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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10418-12 Járműkarbantartás   

 

1. Feladat (Járműkarbantartás)      …. pont / 28 pont 

Húzza alá a helyesnek ítélt válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 

a) Mely karbantartási művelet látható az alábbi ábrán?  … pont / 2 pont 

 

a) Motorolaj feltöltése. 

b) A gépjármű emelése. 

c) Olajcsere. 

b) A szerviztevékenység mely pozícióját tekintjük alaphelyzetnek?   …. pont / 2 pont 

a) Az ülő pozíciót tekintjük alaphelyzetnek és lehetőleg próbáljuk meg elkerülni az 

álló- vagy előrehajlott helyzetben való munkavégzést. 

b) Az előrehajló pozíciót tekintjük alaphelyzetnek és lehetőleg próbáljuk meg 

elkerülni az ülő- vagy álló helyzetben való munkavégzést. 

c) Az álló pozíciót tekintjük alaphelyzetnek és lehetőleg próbáljuk meg elkerülni az 

ülő- vagy előrehajlott helyzetben való munkavégzést. 

c) Hogyan lehet csökkenteni az időszakos karbantartási munkálatoknál az 

emelőmozgások számát?   …. pont / 2 pont 

a) Csoportosítsuk a munkafázisokat az emelőpozícióknak megfelelően. 

b) Az adott munkafázishoz igazítjuk mindig az emelőpozíciókat. 

c) Egyszerre csak egyféle munkafolyamatot végzünk. 

d) Az alábbi felsorolások közül melyik karbantartási művelet?   …. pont / 2 pont 

a) Alsómosás. 

b) Fékfolyadék csere. 

c) Kárpittisztítás. 
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e) A gyújtógyertya kivétele után, megállapítható az adott hengerben lezajló égési 

folyamat minősége. A tökéletes égést milyen gyertyakép jellemzi?   …. pont / 2 pont 

a) A gyújtógyertya elektródáját és a szigetelőt száraz fekete koromréteg burkolja. 

b) A gyújtógyertya szigetelője szürkés, rozsdabarna, vagy esetleg fehéres lehet. 

c) A gyújtógyertya elektródáját és a szigetelőt nedves csillogó fekete olajréteg fedi. 

f) Az alábbi állítások közül válassza ki egy középkategóriájú személygépkocsi 60 ezer 

km-es karbantartási műveleteinek lehetséges normaidejét!   …. pont / 2 pont 

a) 1,5 óra 

b) 15 perc 

c) 15 óra 

g) Az alábbi felsorolások közül melyik kerékszerelési mód a helyes?   …. pont / 2 pont 

 

a) Csak a kerékcsavarok meghúzási sorrendje számít. 

b) Úgy helyezzük el a kerekeket, hogy ugyanoda szereljük vissza később, és a 

kerékcsavarokat átlósan húzzuk meg az előírt nyomatékkal. 

c) Csak a kerékcsavarok meghúzási nyomatéka számít. 

h) Az alább felsorolt állítások közül melyik igaz?   …. pont / 2 pont 

a) Az új vezérműszíj felhelyezése után ellenőrizni kell a vezérlést. 

b) A vezérműszíjat szabad hajtogatni, illetve csavargatni, a megfelelő flexibilitás 

ellenőrzése céljából. 

c) A szíjat az 1-es henger szívási alsó holtpontjában kell felhelyezni. 

i) Mire utalnak a motorolajoknál a 10W – 30 jelölések?   …. pont / 2 pont 

a) A kenőolaj 10 oC és 30 oC közötti hőmérséklettartományban használható. 

b) Az első szám a – 17,8 oC-on, a második szám a 98,9 oC-on előírt viszkozitásra 

utal, a W betű a winter = téli jelzésre utal. 

c) A kenőolaj –10 oC és 30 oC közötti hőmérséklettartományban használható. 
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j) Mit kell tennünk mielőtt a karbantartási műveletekhez hozzákezdenénk? 

   …. pont / 2 pont 

   

a) Mielőtt beülünk az autóba, ellenőrizzük a pedálokat, borító gumikat. 

b) Mielőtt beülünk az autóba, helyezzük el az üléstakarókat, padlótakarókat, 

kormánykerékvédőt. 

c) Mielőtt beülünk az autóba, ellenőrizzük az oldalt lévő taposólemezt. 

k) Mely szervizműveleteket kell végrehajtania az ábrán látható emelési pozícióban? 

Húzza alá a helyesnek ítélt válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 

   …. pont / 5 pont 

 

a) Kerékcsapágyazás ellenőrzése. 

b) Motorolaj-szint ellenőrzése. 

c) Kerék eltávolítása. 

d) Gumiabroncsok vizsgálata. 

e) Fékolaj-szint ellenőrzése. 

f) Világítás ellenőrzése. 

g) Tárcsafékek ellenőrzése. 

h) Villamos kürt ellenőrzése. 

i) Dobfékek ellenőrzése. 

j) Kézifék ellenőrzése. 
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l) Az alábbi ábrán egy személygépkocsi műszerfala látható. Mire vonatkoznak az alább 

felsorolt utasítások?   …. pont / 3 pont 

 

Kapcsolja ki a gyújtást. 

Nyomja le a gombot [A] és tartsa lenyomva. 

Kapcsolja be a gyújtást. 

Az „INSP” betűk két másodpercre megjelennek a kijelző mezőben. 

Tartsa lenyomva az [A] gombot, amíg a kijelzőn a „_ _ _ _” jelzés jelenik meg. 

Engedje el az [A] gombot. 

Kapcsolja ki a gyújtást. 

a) A napi kilométer számláló nullázása. 

b) A kilométer számláló nullázása. 

c) A karbantartási időszak kijelzőjének visszaállítása. 

 

2. Feladat (Gazdasági ismeretek)                  …. pont / 12 pont 

Egy ügyfél a gépkocsiját időszakos karbantartási átvizsgálásra hozta be a szakszervizbe, 

és azt a feladatot kapta, hogy végezze el a gépkocsi 90 ezer kilométeres időszakos 

karbantartási vizsgálatát a szükséges alkatrészcserékkel. A karbantartás normaideje: 

3,8 óra. Egy szerelő óradíja ÁFA nélkül 12 500 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27%. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A számításhoz szükséges adatokat az alábbi táblázatból vegye! 

Szükséges alkatrészek 
Alkatrész 

száma 

Egységár 

Ft/darab 
Mennyiség 

Motorolaj  3 500 Ft/l 4 liter 

Motorolaj-szűrő FAO-76/84.2 2 500 1 db 

Levegőszűrő FAP-397/235/41 5 000 1 db 

Pollenszűrő FAK-370/235.30 6 500 1 db 

Fogasszíj 1987949194 6 200 1 db 

Fogasszíj feszítő CR1810 13 500 1 db 

Vízpumpa  6 800 1 db 

Gyújtógyertya OFGR8KQED 3 200 4 db 

A táblázatban szereplő adatok az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
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Megoldás: 

Motorolaj   …. pont / 2 pont 

Motorolaj-szűrő 2 500 Ft  

Levegőszűrő 5 000 Ft  

Pollenszűrő 6 500 Ft  

Fogasszíj 6 200 Ft  

Fogasszíj feszítő 13 500 Ft  

Vízpumpa 6800 Ft  

Gyújtógyertya   …. pont / 2 pont 

Alkatrészár összesen:   …. pont / 2 pont 

Munkadíj:   …. pont / 2 pont 

ÁFA:   …. pont / 2 pont 

A számla végösszege:   …. pont / 2 pont 

 

10421-12 Autószerelő feladatai         

 

3. Feladat (Gépjármű-szerkezettan)                   …. pont / 22 pont 

Egészítse ki a motor egyszerűsített vonalas ábráját a szívási ütemben úgy, hogy a 

forgattyúkar 45o-al legyen az AHP előtt!   …. pont / 2 pont 

 

Jelölje az ábrán a szívó és a kipufogó szelepeket, ill. azok helyzetét!  …. pont / 2 pont 

Jelölje a forgattyú körön a szívószelep nyitvatartási tartományát, ha a szívószelep nyit 

az FHP előtt 30o-al és zár az AHP után 60o-al!  …. pont / 2 pont 
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Mekkora a szívószelep nyitvatartási szöge? 

=sz    …. pont / 2 pont 

A feltöltés növekszik, ha a friss keverék áramlási ellenállása kicsi, valamint, ha a henger 

belseje kis hőmérsékletű. 

Sorolja fel a hengerfeltöltés javításának lehetőségeit! 

Ez elérhető: 

– ……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

– ……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

– ……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

– ……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

– ……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

Sorolja fel, milyen esetekben romlik a motor feltöltése! 

 

– …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

– …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….  …. pont / 2 pont 

 

4. Feladat (Gépjármű-szerkezettan)                             …. pont / 14 pont 

Az alábbi ábrán egy benzinmotor teljes terhelési jelleggörbéi láthatók. 
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Határozza meg a jelleggörbék alapján a motor fontosabb jellemzőit! 

− Pmax  = …..…. kW  …. pont / 1 pont 

− Mmax = …..…. N∙m  …. pont / 1 pont 

− nPmax = …..…. 1/min  …. pont / 1 pont 

− nMmax = …..…. 1/min  …. pont / 1 pont 

Számítsa ki a motor nyomaték-rugalmasságát! 

=Me   …. pont / 1 pont 

=Me   …. pont / 2 pont 

Számítsa ki a motor fordulatszám-rugalmasságát! 

=ne   …. pont / 1 pont 

=ne   …. pont / 2 pont 

Számítással határozza meg a motor 20 kW-os teljesítményéhez tartozó nyomatékot! 

   …. pont / 4 pont 
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5. Feladat (Gépjármű-szerkezettan)                  …. pont / 19 pont 

Nevezze meg a dugattyús motor alkatrészeit! 

 
Hogyan történik a hengerfej leszorítása (rögzítése) a motortömbhöz?       …. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….    

Mire kell különösen ügyelni a hengerfej rögzítésénél?                                  …. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….    

Milyen anyagból készítik a vízhűtéses hengerfejet?                                      …. pont / 2 pont 

……………………………………………………………………    

Milyen következményekkel jár a hengerfejcsavarok túlhúzása?                 …. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…….    

Jellemezze egy kopogásálló égéstér alakját!                                                   …. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………    

Milyen hatása van az olyan égéstérnek, ahol a dugattyútető és a hengerfej között a 

felsőholtpontban egy szűk zóna (keskeny tér) van?                               …. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….    

1 – …………………………….  …. pont / 1 pont 

2 – …………………………….  …. pont / 1 pont 

3 – …………………………….  …. pont / 1 pont 

4 – …………………………….  …. pont / 1 pont 

5 – …………………………….  …. pont / 1 pont 

6 – …………………………….  …. pont / 1 pont 

7 – …………………………….  …. pont / 1 pont 
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6. Feladat (Gépjármű-szerkezettan)                  …. pont / 18 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és írja le a feladatát! 

 
Sorolja fel a fenti ábrán látható szerkezettel szemben támasztott követelményeket! 

− ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..   …. pont / 2 pont 

− ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

− ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………   …. pont / 2 pont 

− ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………   …. pont / 2 pont 

− ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………   …. pont / 2 pont 

Az alábbi ábrán egy tányérrugós súrlódásos tengelykapcsoló rugóerejének változása 

látható a nyomólap elmozdulásának függvényében. Válaszoljon az alábbi kérdésekre 

az ábra alapján! 

 
Mekkora a rugó ereje a tengelykapcsoló 

− zárt helyzetében? Fo = ……. N   …. pont / 1 pont 

− oldott helyzetében, ha a kiemelési hézag 1 mm? F1 = ……. N   …. pont / 1 pont 

− ha a tengelykapcsoló tárcsa betétkopása 1 mm? F2 = ……. N   …. pont / 1 pont 

Megnevezése:                               …. pont / 3 pont 

……………………………………………………

…………………………….   

Feladata:                                       …. pont / 2 pont 

……………………………………………………

……………………………   
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7. Feladat (Gépjármű-villamosságtan)                  …. pont / 11 pont 

Nevezze meg a teljesen elektronikus gyújtás számokkal jelölt részeit! 

 

1 – ……………………………………………….   …. pont / 1 pont 

2 – ……………………………………………….   …. pont / 1 pont 

3 – ……………………………………………….   …. pont / 1 pont 

4 – ……………………………………………….   …. pont / 1 pont 

5 – ……………………………………………….   …. pont / 1 pont 

Egészítse ki a négyhengeres motor kétszikrás gyújtótekercses gyújtóberendezésének 

kapcsolási vázlatát! 

 

Helyes rajzkiegészítés:   …. pont / 3 pont 

Melyik ütemben kell a kétszikrás gyújtótekercs második szikrájának keletkeznie, hogy a 

motor működését ne befolyásolja? 

…………………………………………………   …. pont / 1 pont 

Sorolja fel azokat biztonsági előírásokat, amelyeket a gyújtóberendezésen végzett 

munka közben figyelembe kell venni! 

− ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………   …. pont / 1 pont 

− ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………   …. pont / 1 pont 
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8. Feladat (Gépjármű-villamosságtan)                    …. pont / 9 pont 

Nevezze meg az ábrán látható indítómotor típusát és számokkal jelölt részeit! 

 

Megnevezés: ……………………………………………………   …. pont / 1 pont 

1   – ……………………………………………………………   …. pont / 1 pont 

1a – ……………………………………………………………   …. pont / 1 pont 

1b – ……………………………………………………………   …. pont / 1 pont 

2   – ……………………………………………………………   …. pont / 1 pont 

Milyen előnyei vannak a 2-jelű alkatrész alkalmazásának? 

………………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

Mi a feladata a 2-jelű alkatrésznek? 

………………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

9. Feladat (Gépjármű-villamosságtan)                  …. pont / 11 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán lévő nevezetes csatlakozásokat, és jelölt alkatrészeket, 

fődarabokat! 

 

Írja le, az „x” relé alkalmazásának két előnyét! 

- …………………………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

- …………………………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

A – …………………………   …. pont / 1 pont 

B – …………………………   …. pont / 1 pont 

D – …………………………   …. pont / 1 pont 

30 – …………………………   …. pont / 1 pont 

15 – ………………………...   …. pont / 1 pont 

50 – ………………………...   …. pont / 1 pont 

X – …………………………   …. pont / 1 pont 
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10. Feladat (Gépjármű-villamosságtan)                  …. pont / 16 pont 

Egészítse ki az alábbi ábrán lévő kapcsolást a töltésellenőrző lámpával, és kösse össze 

a generátort a feszültségszabályozójával! 

Az áramkör kiegészítése:   …. pont / 2 pont 

Milyen gerjesztésű generátor kapcsolása látható az alábbi ábrán? 

………………………………………………………  …. pont / 2 pont 

 
Írja le az előgerjesztő áram útját! 

…………………………………………………….   …. pont / 5 pont 

Rajzolja be színessel a fenti ábrába a töltőáram útját és annak irányát! 

A töltőáram útjának jelölése:   …. pont / 2 pont 

A helyes irány jelölése:   …. pont / 1 pont 

Mi történik a töltésellenőrző lámpa kiégésekor? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….   …. pont / 2 pont 

Mi a feladata az SD jelű diódának? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………  …. pont / 2 pont 
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10422-12 Járműdiagnosztika  

 

11. Feladat (Járműdiagnosztika)                  …. pont / 15 pont 

Készítsen művelettervet egy négyütemű Otto-motor nyomásveszteség vizsgálatára! 

 

I. Számozással állítsa helyes sorrendbe a vizsgálat lépéseit! Írja a kipontozott helyre a 

vizsgálat sorrendjét jelentő számot!   …. pont / 6 pont 

…. - A gyorscsatlakozó toldalékot a gyertya furatába csavarjuk. 

…. - Beállítjuk a műszer nyomásszabályozója segítségével a műszerre jellemző 

vizsgálati nyomást (pl. 0,2 MPa). 

…. - A hálózati levegőt a nyomásveszteség-mérőhöz csatlakoztatjuk. 

1.   - A motorból az összes gyújtógyertyát kiszereljük. 

…. - A motor forgattyús tengelyét a forgásirányba forgatni a felső holtpont előtt 

megállított dugattyúhelyzetig. 

…. - Ellenőrizzük az etalonfúvóval a műszer hitelességét. 

…. - A műszer csatlakoztatása a gyertya helyére beszerelt toldalékhoz. 

II. Vizsgálati dokumentációk, vizsgálati eszközök: 

Szerszám: 

- …………………………………………   …. pont / 1 pont 

Vizsgálati eszköz: 

- ……………………………………………   …. pont / 1 pont 

III. A vizsgálat körülményei: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….   …. pont / 2 pont 

IV. A vizsgálat kiértékelése: 

…………………………………………………………..   …. pont / 1 pont 

V. A vizsgálat eredménye (minősítés): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….   …. pont / 2 pont 
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12. Feladat (Járműdiagnosztika)                    …. pont / 7 pont 

Az alábbi ábrán az indítórendszer ellenőrzésére alkalmas kapcsolás látható. 

 

Döntse el az állításokról, hogy igazak -e, vagy hamisak! Ha igaz az állítás jelölje az „I” 

betűt, ha hamis, akkor a „H” betűt! 

Az akkumulátor nyugalmi feszültsége Uo = 12,8 V, akkor az akkumulátor zárlatos. 

 I H   …. pont / 1 pont 

Ha indítózáskor viszonylag magas kapocsfeszültség és kis terhelőáram mérhető, nem az 

akkumulátor a hibás.                    …. pont / 1 pont 

 I H    

Ha indítózáskor a kapocsfeszültség alacsony, de a terhelőáram igen nagy – pl. 5 V-300 

A –, akkor az akkumulátor a hibás.                    …. pont / 1 pont 

 I H   

Ha indítózáskor alacsony feszültséget és áramerősséget mérünk – pl. 7 V-50 A –, akkor 

az akkumulátor a hibás, vagy az energiaellátó rendszer működése nem megfelelő. 

 I H …. pont / 1 pont 

A generátor és a feszültségszabályzó jó, ha közepes motorfordulatszámon a feszültség 

megközelíti a 14 V-ot és a leadott töltőárama jelentős: pl. 20-30 A.        …. pont / 1 pont 

 I H  

Gyakorlati tapasztalat szerint azokat a forrásokat minősíthetjük megfelelőnek, amelyek 

üzemi feszültsége egy kb. 10 s-os indítás végére sem esik 12 V névleges feszültség 

esetén 9 V alá.                    …. pont / 1 pont 

 I H  

Az akkumulátor kiszerelésekor, mindig előbb a pozitív sarut kell lekötni, utána a 

negatívot, beszereléskor ennek a fordított sorrendjében kell eljárni.        …. pont / 1 pont 

 I H   
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13. Feladat (Járműdiagnosztika)                  …. pont / 10 pont 

Milyen követelményeket támasztunk az alábbi ábrán lévő fényszóró beállító készülék, 

fényszórók előtti elhelyezésével, tájolásával kapcsolatban? Sorolja fel ezeket! 

 

Követelmények: 

– …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..….       …. pont / 1 pont 

– …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..       …. pont / 1 pont 

– …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..       …. pont / 1 pont 

– …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..       …. pont / 1 pont 

Az alábbi ábrán a fényszóró beállítás során látható vetített kép látható. 

Melyek ezek? 

  

a – ……………………………………   …. pont / 2 pont 

b – ……………………………………   …. pont / 2 pont 

Mekkora „X” értéket kell felmérnie a mérőernyőre a tompított fény beállításához, ha 

azt akarjuk, hogy a tompított fény 50 m-re világítsa be az utat, és a fényszóró optikai 

középpontjának talajtól mért magassága 0,4 m? 

A mérőernyő távolság 10 m. 

A számításhoz használt összefüggés:  cm1000
L

H
X =  

   …. pont / 2 pont 
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14. Feladat (Járműdiagnosztika)                   ….. pont / 8 pont 

Az alábbi ábrán a kipufogógáz turbófeltöltés elvi ábrája látható. 

 

Írja le, a táblázatban szereplő számokkal jelölt szerkezeti egységek megnevezését és 

feladatát! 

Az ábrán jelölt alkatrész 

Száma Megnevezése Feladata 

12   

5   

9   

10   

 

         …. pont / 8 pont 

 


