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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 vizsgából 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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1. Feladat 

a) Írja le az indítómotor feladatát! ...... pont / 2 pont 

Az indítómotor feladata: 

-  ................................................................................................................................................  

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

b) Sorolja fel az indítómotorokkal szemben támasztott követelményeket! ...... pont / 6 pont 

-   ................................................................................................................................................  

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

-   ................................................................................................................................................  

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

-   ................................................................................................................................................  

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

c) Nevezze meg az alábbi ábrán látható indítómotor típust, és a számokkal jelölt szerkezeti 

részeit! ...... pont / 7 pont 

Megnevezése:  ..............................................................................................................................  

 

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

d) Írja a kép alá, hogy az előző képen látható indítómotor mely szerkezeti elemeit látja a 

következő képen! ...... pont / 4 pont 

 

A képen látható szerkezeti elemek: 

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

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

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 19 pont 
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2. Feladat  ...... pont / 16 pont 

A képen a gépjárművek hajtásláncának fontos szerkezeti elemét látja. Nevezze meg a 

szerkezetet, számozott elemeit és írja le röviden a működését! 

 

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

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

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

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

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

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

 

A szerkezet megnevezése:  ...............................................................................  

 

A szerkezet működése: 

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

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

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

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

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

3. Feladat 

a) A következő ábrán egy forgó elosztó nélküli, dupla szikrás (D-DIS) gyújtóberendezés képét 

látja. Nevezze meg a számokkal jelölt szerkezeti egységeit! ...... pont / 5 pont 

 

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

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

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

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

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

 

Oldalpontszám: ...... pont / 21 pont   
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b) Indokolja az előgyújtás, szükségességét! ...... pont / 3 pont 

Az előgyújtás szükségességének indoklása: 

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

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

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

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

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

c) Fogalmazza meg mit jelent a zárásszög! ...... pont / 2 pont 

Zárásszög jelentése: 

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

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

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

d) Sorolja fel, milyen általános mérőeszközökkel lehet a gyújtóberendezések teljeskörű 

vizsgálatát elvégezni? ...... pont / 6 pont 

- .............................................................................................  

- .............................................................................................  

- .............................................................................................  

- .............................................................................................  

- .............................................................................................  

- .............................................................................................  

4. Feladat  ...... pont / 26 pont 

A megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy igaz, vagy hamis az állítás! 

• A common-rail rendszerű dízelbefecskendező rendszereknél a befecskendezett tüzelőanyag 

mennyisége csak a befecskendezési nyomás értékétől függ. Igaz  Hamis  

• A mono-Jetronic benzinbefecskendező rendszernél a befecskendező szelep folyamatosan 

fecskendezi be a tüzelőanyagot a szívószelepek elé.  Igaz  Hamis 

• A nagysebességű (HS) CAN rendszernél az adatátviteli sebesség maximális értéke 

1 Mbit/sec lehet.       Igaz  Hamis 

• A dízel részecskeszűrő (DPF) regenerálását csak szervizben, diagnosztikai műszer 

segítségével szabad elvégezni.     Igaz  Hamis 

• A Hall jeladó vizsgálatát oszcilloszkóppal, vagy LED-es próbalámpával végezhetjük el.

          Igaz  Hamis 

• A belsőégésű motoroknál a kipufogógáz-visszavezetése károsanyag kibocsájtás csökkenést 

eredményez, főként a nitrogén-oxidok mennyiségét csökkenti.    

          Igaz  Hamis 

Oldalpontszám: ...... pont / 37 pont 
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• A teljesen feltöltött savas ólomakkumulátorok elektrolit sűrűsége 1,28 kg/dm3, a lemerült 

állapotú akkumulátoré pedig 1,12 kg/dm3.   Igaz  Hamis 

• A Hall-jeladó kimeneti feszültsége szinuszosan váltakozó feszültség, amely csak digitális 

jelátalakítás után alkalmas digitális jelfeldolgozásra.  Igaz  Hamis  

• Az arbitráció az üzenetet továbbításának sorrendjét (prioritását) határozza meg a CAN-busz 

rendszerben.       Igaz  Hamis 

• A tirisztoros gyújtóberendezések a gyújtószikra előállításához szükséges energia tárolását 

kapacitív energiatárolással biztosítják.    Igaz  Hamis  

• Az előgyújtás növelésével csökkenthető a benzinmotorok teljesítménye és a motor kopogási 

hajlama.        Igaz  Hamis 

• A változtatható keresztmetszetű turbófeltöltővel csökkenthető a „turbólyuk” hatás. 

          Igaz  Hamis 

• Az EOBD rendszerben a Freeze Frame-paraméterek a hibakód eltárolásának időpontjában 

rögzíti a környezeti paramétereket is.    Igaz  Hamis 

5. Feladat 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható elektronikus vezérlésű befecskendező rendszert! 

...... pont / 4 pont 

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

 
 

Oldalpontszám: ...... pont / 4 pont   
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b) Írja le a 17-es és a 19-es számú szerkezeti elemek megnevezését és feladatát! 

...... pont / 10 pont 

A 17-es számú szerkezeti elem megnevezése, feladata: 

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

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

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

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

A 19-es számú szerkezeti elem megnevezése, feladata: 

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

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

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

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

c) Nevezze meg az alábbi ábrán látható dízel befecskendező rendszert és számozott szerkezeti 

elemeit! ...... pont / 10 pont 

Megnevezés: ................................................................ dízel befecskendező rendszer 

 
Szerkezeti elemek megnevezése: 

1 -  .................................................................  4 -  ................................................................  

2 -  .................................................................  7 -  ................................................................  

3 -  .................................................................  8 -  ................................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont   
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6. Feladat 

a) Nevezze meg a képen látható szerkezetet és írja a táblázatba a számozott elemek 

megnevezését! ...... pont / 8 pont 

A szerkezet megnevezése:  ...........................................................................................................  

 

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

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

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

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

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

b) Írja le, milyen ellenőrzéseket kell elvégezni a befecskendező szelepen! ...... pont / 4 pont 

Elvégzendő ellenőrzések: 

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

c) Írja le, milyen műszereket és eszközöket használ az ellenőrzéshez!  ...... pont / 5 pont 

Az ellenőrzéshez használható műszerek és eszközök: 

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 17 pont   
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7. Feladat 

a) Számítsa ki az indítómotort tápláló, 1.2 m hosszú rézvezeték ellenállását, ha a réz fajlagos 

ellenállása, ρ = 0.0178 Ω x mm2/m és a vezeték keresztmetszete 25 mm2! Számítsa ki az 

áramsűrűséget, ha a vezetéken 60 A erősségű áram folyik! Számítsa ki, mekkora feszültség 

esik a vezetéken, ha a feszültség 12.5 V! ...... pont / 9 pont 

 

A vezeték ellenállása: 

Az áramsűrűség számítása: 

A feszültségesés értéke: 

b) Az alábbi ábrán egy mechanikus működtetésű tengelykapcsoló és működtetésének 

lényegesebb alkatrészei láthatók. Nevezze meg a számokkal jelölt részeit! 

...... pont / 4 pont 

 

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

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

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

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

c) Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait! ...... pont / 5 pont 

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

-  ................................................................................................................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 18 pont 
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d) Mekkorának kell lennie az „A” jelű hézagnak? ...... pont / 2 pont 

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

e) Milyen értékűre kell a „B” jelű holtjátékot beállítani? ...... pont / 2 pont 

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

8. Feladat 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható jeladót! ...... pont / 2 pont 

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

 
b) Írja le, röviden a működését! ...... pont / 3 pont 

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

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

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

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

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

c) A jeladó hibája esetén, milyen hibajelenségek lépnek fel a motor működésében? 

...... pont / 3 pont 

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

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

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

d) Sorolja fel a jeladó meghibásodásának, működéskiesésének okait!  ...... pont / 5 pont 

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

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

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

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 17 pont   
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e) Ismertesse röviden a jeladó hibakeresésének lehetőségeit!  ...... pont / 5 pont 

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

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

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

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

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

9. Feladat 

a) Írja a kipontozott vonalra a képen látható belsőégésű motor pontos megnevezését, a 

táblázatba pedig a számozott szerkezeti elemeit! ...... pont / 12 pont 

A motor megnevezése:  ................................................................................................................  

 

 
 

1 -  ............................................................  2 -  ............................................................  

3 -  ............................................................  4 -  ............................................................  

5 -  ............................................................  6 -  ............................................................  

7 -  ............................................................  8 -  ............................................................  

 

Oldalpontszám: ...... pont / 17 pont   

8 
6 7 

5 

4 

1 

3 2 
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b) Írja a képek mellé, hogy a belsőégésű motor teljes munkaciklusának melyik folyamata 

(üteme) látható és milyen dugattyú és szelepmozgások tartoznak az adott folyamathoz! 

...... pont / 20 pont 

 

....... ÜTEM -  ...............................................  

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

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

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

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

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

 

....... ÜTEM -  ...............................................  

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

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

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

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

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

 

....... ÜTEM -  ...............................................  

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

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

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

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

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

 

....... ÜTEM -  ...............................................  

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

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

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

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

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

 

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont   
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c) Egészítse ki a következő mondatokat a munkaütem és a sűrítési ütem, jellemző hőmérsékleti 

és nyomás értékeivel! ...... pont / 4 pont 

 

Munkaütemben az égés ...........-........... °C-os max hőmérsékletet és ......-...... bar nyomást ér el. 

A sűrítés során ..........-.......... °C sűrítési véghőmérséklet jön létre. A sűrítési végnyomás 

elérheti a ........ bar értéket. 

10. Feladat 

a) Írja a képek alá a szerkezetek megnevezését! ...... pont / 2 pont 

 

  

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

 

b) Írja a képek alá, milyen diagnosztikai műveleteket lát az alábbi ábrákon? ...... pont / 4 pont 

  

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

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 


