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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. 

1. Minden oldalon tüntesse fel azonosító számát! 

2. A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

3. A feladatokat figyelmesen olvassa el, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

4. Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 

5. Nem programozható számológépet használhat. 

6. Egyéb segédeszköz használata TILOS! 

7. A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 1-1 vagy 2-2 pont adható! Ha a 

versenyző a szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 1-1 pont illetve 2-

2 pont levonásával járnak! 

8. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

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

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

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

11. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthető és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

10423-12 Járműfenntartási feladatok 90 pont 

10424-12 Járműfenntartási üzemvitel 40 pont 

10425-12 Korszerű járműtechnika 70 pont 

 

Összesítő 

Feladat 

sorszáma 

Feladat 

pontszáma 

Javasolt 

pontszám 
Értékelte 

Végleges 

pontszám 
Értékelte 

1. 12     

2. 10     

3. 18     

4. 17     

5. 21     

6. 12     

7. 10     

8. 20     

9. 10     

10. 18     

11. 17     

12. 19     

13. 16     

Összesen: 200     
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10423-12 Járműfenntartási feladatok 

1. feladat 

Az alábbi ábrán egy négyhengeres négyütemű motor vonalas ábrája látható. 

 

a) Jelölje nyilakkal a motor vonalas ábrájába, a dugattyúk fölé hengerenként, az adott 

helyzetben a másodrendű tömegerők (FaII) irányát! ...... pont / 4 pont 

b) Hogyan lehet a négyhengeres négyütemű motoroknál a másodrendű tömegerőket 

kiegyenlíteni! ...... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

c) Mire szolgálnak a fenti ábrán, a forgattyús tengelyen lévő ellensúlyok? ...... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

d) Határozza meg számítással az egy hengerben keletkezett másodrendű alternáló tömegerő 

nagyságát a dugattyú felső holtponti helyzetében, az alább felsorolt jellemzők alapján! 

...... pont / 4 pont 

A dugattyúgyorsulás: ( )cos2αλcosαn)π(2rma 2

a +=  összefüggéssel számolható. 

am  = 1,2 kg – az alternáló tömeg 

r  = 40 mm – a forgattyúsugár 

n  = 3600 min-1 – a motor fordulatszáma 

λ = 0,3 – hajtórúdviszony 

 

FaII 

Oldalpontszám: ...... pont / 12 pont 
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2. feladat 

Az alábbi ábrán egy szívószelep és a motor hengerének egyszerűsített ábrája látható. 

 
a) Határozza meg a keresztmetszetek térfogatáramának egyenlősége alapján a benzin levegő 

keverék közepes beáramlási sebességét 3000 min-1 motorfordulatszámnál, ha a 

szívócsatorna átmérője dsz = 42 mm, a szelepemelés magassága hmax = 11 mm, a 

hengerátmérő Dh = 82 mm, a lökethossz s = 81 mm, a szelepülés szöge  = 45o! 

...... pont / 6 pont 

A hengerköpeny keresztmetszet térfogatáramát a cosαvhπd szmaxsz  , a motor légnyelését a 

4

πD
c

2

h
k


  összefüggéssel számolja! ( ns2ck = ) 

  

  

  

b) Mekkora a motor másodpercenkénti légnyelése (térfogatárama, 
•

V ) ezen a fordulat-

számon? ...... pont / 2 pont 

 

c) Ismertesse a motor üzemállapotához történő szelepnyitás megváltoztatásának két 

lehetőségét! ...... pont / 2 pont 

−   ............................................................................................................................................  

−  ............................................................................................................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 
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3. feladat 

 

a) Nevezze meg a mellékelt ábrát és annak számokkal jelölt 

részeit! ...... pont / 9 pont 

Megnevezés:  .............................................................  

1 –  ..............................................................................  

2 –  ..............................................................................  

3 –  ..............................................................................  

4 –  ..............................................................................  

5 –  ..............................................................................  

6 –  ..............................................................................  

7 –  ..............................................................................  

 

b) Mi a feladata a 4-es számú elemnek? ...... pont / 3 pont 

−  ................................................................................................................................................  

−  ................................................................................................................................................  

−  ................................................................................................................................................  

c) Az alábbi ábrán egy elektromos előszállító szivattyú látható. ...... pont / 2 pont 

 
Mi történik, ha az 1 számú alkatrész a szivattyú működésekor nem zár? 

 ......................................................................................................................................................  

d) Határozza meg annak az elektromos előszállító szivattyúnak a szállítási mennyiségét 

liter/percben, melynek hatásfoka 50 %, szállítási nyomása 3 bar, és 12 V feszültségen 4 A 

az áramfelvétele! ...... pont / 4 pont 

A számításhoz az 
IU

Vp
η




=

•

 összefüggést használja! 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 18 pont 
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4. feladat 

A dízelmotorok esetében a koromszűrőben lerakódott kormot el kell távolítani. 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható rendszert és számokkal jelölt részeit, valamint írja le 

röviden hatásmechanizmusának lényegét! ...... pont / 13 pont 

 

A rendszer megnevezése: 

 ......................................................................................................................................................  

Hatásmechanizmusa: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Írja le, az 5-ös számú alkatrész feladatát! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) Dízelmotor esetén a regeneráláshoz, a korom kiégetéséhez szükséges 550 - 650oC hőmér-

séklet normál üzemeltetésnél csak magas fordulatszámon, teljes terhelésnél érhető el. 

Írja le, hogy közepes terhelés és közepes fordulatszám mellett (a kipufogógáz hőmérséklete 

400oC), milyen motoron belüli beavatkozás szükséges a regeneráláshoz szükséges 

kipufogógáz hőmérséklet emeléséhez. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

...... pont / 4 pont 

A kívánt hőmérsékletemelkedés a ..............................................., ............................................... 

és a ........................................................ . érhető el. Az intézkedések részarányát a károsanyag-

kibocsátás, a fogyasztás és a zaj szempontjából ....................................... a vezérlőegység. 

 

1 – ............................................................  

2 – ............................................................  

3 – ............................................................  

4 – ............................................................  

5 – ............................................................  

6 – ............................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 17 pont 
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5. feladat 

a) Indokolja a kipufogógáz visszavezetés szükségességét a belsőégésű motorok esetén, és 

indokolja annak hatásmechanizmusát! ...... pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) Töltse ki az alábbi táblázatot! ...... pont / 9 pont 

Kipufogógáz 

visszavezetés 
Dízel-motornál Benzin-motornál 

Benzin-motornál 

(közvetlen 

befecskendezéssel) 

EGR arány 

maximum (%) 
   

Kipufogógáz hőmérséklet, 

amikor aktív az EGR 

rendszer (oC) 

   

Miért használnak EGR 

rendszert? 
   

c) Sorolja fel azon motor üzemállapotokat, amikor az EGR rendszer nem működik! 

...... pont / 5 pont 

−  ................................................................................................................................................  

−  ................................................................................................................................................  

−  ................................................................................................................................................  

−  ................................................................................................................................................  

−  ................................................................................................................................................  

d) Mire szolgál az EGR szelepnél a B 149 és az Y 151 jelű egység? ...... pont / 4 pont 

 
Y 151-  ...........................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

B 149-  ...........................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 21 pont 
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6. feladat 

Egy személygépkocsi adatai a következők: 

− a gépkocsi tömege: mgk = 1250 kg 

− a gördülési ellenállás tényezője: f = 0,02 

− a levegő sűrűsége: ρlev = 1,26 kg/m3 

− a gépkocsi formatényezője: cw = 0,34 

− a gépkocsi keresztmetszete: A = 1,8 m2 

− a hajtómű hatásfoka: ηh = 0,94 

− a gépkocsi sebessége: vgk = 72 km/h 

a) Számítsa ki a gördülési és a légellenállás teljesítményszükségletét! ...... pont / 6 pont 

A légellenállás teljesítményszükséglete: 

b) Mekkora motorteljesítmény szükséges a gördülési és a légellenállás legyőzéséhez? 

...... pont / 2 pont 

c) Határozza meg a szükséges vonóerő értékét az adott sebességnél! ...... pont / 4 pont 

Oldalpontszám: ...... pont / 12 pont 
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10424-12 Járműfenntartási üzemvitel 

7. feladat ...... pont / 10 pont 

A szervizben éves szinten felhasznált motorolaj mennyiség 2000 l, ezért érdemes megfelelő 

beszállítónál megrendelni. Három ajánlat közül választhatunk: 

1. ajánlat: 

1800 Ft/l egységár esetén, 10 % kedvezmény az 1500 litert meghaladó mennyiségre. 

2. ajánlat: 

2000 Ft/l egységár esetén 20 % kedvezmény az 1000 litert meghaladó mennyiségre. 

3. ajánlat: 

2200 Ft/l egységár esetén 30 % kedvezmény az 500 litert meghaladó mennyiségre. 

Számítsa ki a három ajánlatot a megadott adatok alapján, és állapítsa meg, hogy melyik 

beszállítótól érdemes megrendelni a kenőolajat! 

 

Ajánlat 
Mennyiség (l) 

Egységár (Ft/l) 
Részköltségek Költség (Ft) 

Bekerülési 

költség (Ft) 

1. ajánlat 
2000 l 

1800 Ft/l 

1500 l1800 Ft/l  

 

500 l1620 Ft/l  

2. ajánlat 
2000 l 

2000 Ft/l 

1000 l2000 Ft/l  

 

1000 l1600 Ft/l  

3. ajánlat 
2000 l 

2200 Ft/l 

500 l2200 Ft/l   

1500 l1540 Ft/l   

 

Választott ajánlat: 

A(z) .......... ajánlatot célszerű választani, mert ez a leggazdaságosabb. 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 
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8. feladat ...... pont / 20 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: 1,5 óra. Egy szerelő óradíja ÁFA nélkül 6000 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27 %. 

A vizsgált gépkocsi adatai: 

Motorkód: Z14XE 

Gyártmány: OPEL 

Típus: ASTRA F 1.4 16V 

Saját tömeg: 1150 kg 

Évjárat: 2008. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A számításhoz szükséges adatokat az alábbi táblázatból vegye! 

Szükséges alkatrészek Alkatrész száma 
Egységár 

Ft/darab 
Mennyiség 

Motorolaj  1800 Ft/l 4 liter 

Motorolaj-szűrő FAO-76/84.2 1500 1 db 

Levegőszűrő FAP-397/235/41 1200 1 db 

Pollenszűrő FAK-370/235.30 1100 1 db 

Fogasszíj 1987949194 6800 1 db 

Fogasszíj feszítő CR1810 12500 1 db 

Vízpumpa  14500 1 db 

Gyújtógyertya OFGR8KQED 2800 4 db 

A táblázatban szereplő adatok az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

Motorolaj: .................................................................................................................................  Ft 

Motorolaj-szűrő: .......................................................................................................................  Ft 

Levegőszűrő: ............................................................................................................................  Ft 

Pollenszűrő: ..............................................................................................................................  Ft 

Fogasszíj: ..................................................................................................................................  Ft 

Fogasszíj feszítő: ......................................................................................................................  Ft 

Vízpumpa: ................................................................................................................................  Ft 

Gyújtógyertya: ..........................................................................................................................  Ft 

Alkatrészár összesen: ...............................................................................................................  Ft 

Munkadíj: .................................................................................................................................  Ft 

Áfa:  ..........................................................................................................................................  Ft 

A számla végösszege: ...............................................................................................................  Ft 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont 
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9. feladat 

a) Mit jelentenek a gumiabroncson az alábbi jelölések? ...... pont / 8 pont 

215 / 60  R  16  86  V  Tubeless  4216 

215 –  ............................................................................................................................................  

60 –  ..............................................................................................................................................  

R –  ...............................................................................................................................................  

16 –  ..............................................................................................................................................  

86 –  ..............................................................................................................................................  

V –  ...............................................................................................................................................  

Tubeless –  ....................................................................................................................................  

4216 –  ..........................................................................................................................................  

b) Egy gumiabroncsban, hosszabb állásidő után mért nyomás 2,1 bar, a környezeti 

hőmérséklet 15 oC. Mekkora a gumiabroncsban lévő levegő hőmérséklete, ha a gumiab-

roncsban mért nyomás hosszabb használat után 2,4 bar-ra nőtt és feltételezzük, hogy a 

térfogat állandó (az állapotváltozás izochor)? ...... pont / 2 pont 

 

 

 

10425-12 Korszerű járműtechnika 

10. feladat ...... pont / 18 pont 

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

10.1. Az alábbi ábrán: 

 
a Nitrogén-oxidok katalitikus redukciója (SCR) látható. 

b Szinterfém részecskeszűrő látható. 

c Kipufogó rendszer adalékos rendszerű részecskeszűrővel. 

10.2. Tároló katalizátor. 

a A tároló katalizátor bárium-karbonát segítségével tárolja az NO2 –t. 

b A tároló katalizátor AdBlue segítségével tárolja az NO2 –t. 

c A tároló katalizátor vasvegyületek segítségével tárolja az NO2 –t. 

10.3. Mit jelent a 600 cpsi jelölés a részecskeszűrőknél? 

a A csatornák száma dm2-enként. 

b A csatornák mérete négyzethüvelykben. 

c A csatornák száma négyzethüvelykenként. 

Oldalpontszám: ...... pont / 28 pont 



Versenyzői kód:  46  
 

13/16 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

55 525 01 Autótechnikus 
 

10.4. Melyek a dízelmotor kipufogógáz fő alkotóelemei? 

a Szénmonoxid (CO), szénhidrogének (HC), nitrogénoxidok (NOx). 

b Víz (H2O), széndioxid (CO2), nitrogén (N2). 

c Nitrogénoxidok (NOx), kéndioxid (SO2), szilárd anyagok (részecskék). 

10.5. Mi a fényelnyelési együttható mértékegysége? 

a A fényelnyelési együttható mértékegysége: m-2 

b A fényelnyelési együttható mértékegysége: % 

c A fényelnyelési együttható mértékegysége: m-1 

10.6. Milyen helyzetben áll a fojtószelep a közvetlen benzinbefecskendezéses rendszernél, a 

rétegezett keverékképzésű üzemmódban? 

a A fojtószelep teljesen zárva van. 

b A fojtószelep teljesen nyitva van. 

c A fojtószelep a terhelésnek megfelelő helyzetben van. 

10.7. Hogyan történik a befecskendezés időzítése a közvetlen benzinbefecskendezéses 

rendszernél, a rétegezett keverékképzésű üzemmódban? 

a A befecskendezés minden hengernél egyszerre történik. 

b A befecskendezés a sűrítési üzemmód végén történik. 

c A befecskendezés a szívási ütemben történik. 

10.8. Az alábbi ábrán egy intelligens akkumulátor-szenzor (IBS) látható. Hová szerelik, és 

milyen jellemzőket mér a szenzor? 

 
a A szenzort közvetlenül az akkumulátor pozitív pólusára szerelik és az akkumulátor 

hőmérsékletét és kapocsfeszültségét méri. 

b A szenzort közvetlenül az akkumulátor negatív pólusára szerelik és az akkumulátor 

kisütő áramát és kapocsfeszültségét méri. 

c A szenzort közvetlenül az akkumulátor negatív pólusára szerelik és az akkumulátor 

hőmérsékletét, kapocsfeszültségét és kisütő áramát méri. 

10.9. Minek a vázlatos felépítése látható az alábbi ábrán? 

 
a Planár szélessávú lambda-szonda. 

b Dízel füstölésmérő. 

c Nitrogénoxid érzékelő. 
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11. feladat 

a) Az alábbi ábrán a gépjárművek CAN kommunikációs rendszerekben leggyakrabban 

alkalmazott bitkódolási formái láthatók. Melyek ezek? ...... pont / 3 pont 

 

A)  .........................................................................................  

B)  .........................................................................................  

C)  .........................................................................................  

b) Válaszoljon az alábbi kérdésekre! ...... pont / 14 pont 

• Mit jelent a CAN-hálózatoknál alkalmazott multi-master elv? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Mekkora lehet az adatátvitel sebessége a High Speed rendszerben? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Három vezérlőegység egyidejűleg próbál a CAN-buszon üzenetet küldeni. Mi történik 

ekkor? 

 ......................................................................................................................................................  

• Mekkora a lezáró ellenállás a CAN busz High Speed rendszerben? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Mit jelent a CAN-busz magas fokú adatbiztonsága? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

• Mekkora a komfort CAN-hálózat CAN-Low vezetékének nyugalmi feszültsége? 

 ......................................................................................................................................................  

• Mi a feladata a Transceivernek (adó/vevő)? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Logikai nem 

„0” 

Logikai igen 

„1” 

Kódolási 

forma 

      
A) 

 

      
B) 

  

  
 

   
C) 

   

 

Oldalpontszám: ...... pont / 17 pont 
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12. feladat 

Az alábbi ábrán egy zárásszög-szabályozású, primer áram határolós gyújtás szekunderköri 

oszcillogramjának burkológörbéi láthatók. 

 
a) Rajzolja meg a burkológörbe alapján a gyújtás szekunder oszcillogramját! 

...... pont / 5 pont 

b) Határozza meg az ábra alapján az alábbi jellemzőket! ...... pont / 7 pont 

− Szekunder csúcsfeszültség: ................  

− A primer áram zárásakor keletkező önindukciós feszültség: ................  

− Ívhúzási idő: ................  

− Zárásidő: ................  

− Gyújtás periódus idő ................  

− Nyitási idő: ................  

− Áramkorlátozási idő: ................  

c) Határozza meg a zárásszög százalékos értékét az oszcillogram alapján! ...... pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

d) Számítsa ki az oszcillogram alapján a négyhengeres négyütemű motor fordulatszámát! 

...... pont / 4 pont 

A szikraszám: 

A motor fordulatszám: 

Oldalpontszám: ...... pont / 19 pont 
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13. feladat 

Az alábbi ábrán egy négyhengeres négyütemű benzinmotor, gyújtását vezérlő Hall-

jeladójának oszcillogramja látható. Határozza meg a jelalak főbb jellemzőit! 

 

a) Határozza meg a jel periódusidejét! ...... pont / 2 pont 

b) Számítsa ki a jel frekvenciáját! ...... pont / 2 pont 

c) Mekkora a jel kitöltési tényezője? ...... pont / 4 pont 

d) Mekkora a jel feszültsége? ...... pont / 2 pont 

e) Mekkora a belsőégésű motor fordulatszáma? ...... pont / 6 pont 

Mérés előtt a sugarat 

alaphelyzetbe állították be. 

Bemeneti feszültségosztó: 

5 V/DIV 

A vízszintes eltérítés sebessége: 

1 ms/DIV 

Bemenet: DC üzemmód 

Oldalpontszám: ...... pont / 16 pont 


