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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! 

 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthető és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat Összesen: 17 pont 

a) Nevezze meg a váltakozó áramú generátor számokkal jelölt alkatrészeit! 

 

 

1: Szíjtárcsa     1pont 

3: Belső ventillátor   1pont 

4: Állórész lemezelt vasmag  1pont 

5: Forgórész    1pont 

7: Feszültségszabályzó  1pont 

8: Csúszógyűrűk   1pont 

 

 

 

 

 

b) Az alábbi kapcsolási rajzon jelölje be az előgerjesztő áram útját!    5 pont 

 
c) Mi a feladata az előgerjesztő áramnak ebben a rendszerben?     4 pont 

A gyújtáskapcsoló zárása után az előgerjesztő áram kialakítja a forgórész mágneses 

erőterét. Ez a generátor elindulása után olyan feszültséget indukál az állórész 

fázistekercseiben, amely már alacsony fordulatszámon meghaladja a diódák nyitóirányú 

feszültségét, így a generátor áramot adhat a hálózatba. 

 

d) Mi a funkciója a generátor W jelű kivezetésének?      2 pont 

Fordulatszámjelként felhasználható a feszültségjele, mivel ez az egyik fázistekercs 

közvetlen kivezetése. 
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2. Feladat    Összesen: 23 pont 

Az ábrán egy korszerű, elektronikusan vezérelt (Motronic) benzin befecskendező rendszer 

felépítését látja. 

 

 
 

a) Soroljon fel öt olyan, a fenti ábrán látható szerkezeti elemet, amelyet az EOBD rendszer 

folyamatosan felügyel!        5 pont 

- Hőmérsékletérzékelő  

- Kopogásérzékelő  

- Levegő tömegárammérő  

- Befecskendező szelepek  

- Motorfordulatszám jeladó  

 

b) Soroljon fel öt olyan, a fenti ábrán látható szerkezeti elemet, működési jellemzőt, amelyet az 

EOBD rendszer időszakosan felügyel!      5 pont 

- EGR szelep 

- Tartályszellőztető szelep 

- Szekunderlevegő rendszer 

- Lambda-szonda fűtés 

- Katalizátor hatásfok 
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c) Írja le az EOBD rendszer feladatát!      4 pont 

Az EOBD rendszer feladata a károsanyag kibocsátásért felelős rendszerek és 

rendszerelemek folyamatos és időszakos felügyelete, hiba érzékelésekor hibakód 

generálása és tárolása, jelzése a járművezető számára. 

d) Sorolja fel a hibajelző lámpa (MIL) jelzési formáit és írja le a jelentését!  3 pont 

- A MIL nem világít, nincs eltárolt hiba a hibakód tárolóban. 

- A MIL folyamatosan világít, eltárolt hiba van a hibakód tárolóban. 

- A MIL villog, közvetlen katalizátor károsodás veszélye áll fenn. 

e) Milyen információt hordoznak a READINESS-kódok?    3 pont 

A readiness-kódok a károsanyag kibocsátását felügyelő rendszer elemeinek 

üzemkészségét jelentő információkat hordoznak. 

f) Milyen információt hordoznak a FREEZE - FRAME paraméterek?   3 pont 

Hibakód tárolásakor az EOBD rendszer eltárolja az adott pillanatban fennálló környezeti 

paramétereket, amelyek a tárolt hibakóddal együtt iránymutatást adnak a hiba 

megállapításához, behatárolásához. 

  

3. Feladat          Összesen: 11 pont 

 

A korszerű dízelbefecskendező rendszereknél, pl. common-rail, az egy munkaütemhez 

szükséges dózist több részletben fecskendezik be. 

a) Nevezze meg az ábrán látható, több részből álló befecskendezési folyamat betűkkel jelölt 

dóziselemeit!          4 pont 

 

 
 

A – Előbefecskendezés 

B – Főbefecskendezés 

C – Utó-befecskendezés 

D – Késői utó-befecskendezés 
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b) Írja le, milyen előnyei vannak az ilyen jellegű, több részletben történő tüzelőanyag 

befecskendezésnek! 

 

Előbefecskendezés előnyös hatásai:        4 pont 

- Az előbefecskendezés hatására csökken a fődózis gyulladási késedelme és az égési 

szakasz égési intenzitása is, amely jellemzők csökkenti a NOx kibocsájtás mértékét és 

zajkibocsájtást is.          

Utó-befecskendezések előnyös hatásai:       3 pont 

- A fődózist követő utó-befecskendezés csökkenti a részecske kibocsátást, míg a késői utó-

befecskendezés növeli a kipufogógáz hőmérsékletét és segíti a részecskeszűrő regenerálási 

folyamatát.           

 

4. Feladat          Összesen: 19 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és írja be az ábra alatti táblázatba a 

számozott szerkezeti elemek megnevezését! 

 

A szerkezet megnevezése:        3 pont 

 

Állandó mágneses, csúszó fogaskerekes, bolygóműves indítómotor   

 
 

Számozott szerkezeti elemek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Indító fogaskerék  1 pont  2 – Fogaskoszorú  1 pont 

3 – Görgős szabadonfutó  1 pont  4 – Kapcsoló kar  1 pont 

5 – Bolygómű    1 pont  6 – Állandó mágnes  1 pont 

7 – Forgórész    1 pont  8 – Kommutátor a kefékkel 1 pont 

9 – Behúzó és tartó mágnes  1 pont  10 – Indító kapcsoló  1pont 
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b) Írja le, mi a bolygómű és a görgős szabadonfutó feladata! 

 

A bolygómű feladata:         3 pont 

Az indítómotor fordulatszámának csökkentése és ez által az indítási nyomaték növelése, 

a belsőégésű motor indítási fordulatszámának biztosítása érdekében.   

 

A görgős szabadonfutó feladata:        3 pont 

Az indítómotor károsodásának megakadályozása (nagyon magas fordulatszám) a 

belsőégésű motor beindulása után.        

 

5. Feladat          Összesen: 13 pont 

Az ábrán egy benzinbefecskendező rendszer szerkezetének részletét látja. 

a) Nevezze meg a befecskendező rendszert! 

 

A rendszer megnevezése:         3 pont 

Mono-Jetronic benzinbefecskendező rendszer  

    

 

b) Írja a táblázatba a számozott szerkezeti elemek megnevezését!  

 

 

 

 

 

 

c) Ennél a befecskendező rendszernél hogyan és melyik szerkezeti elemnél mérhető a 

rendszernyomás?         2 pont 

A rendszernyomás mérését egy „T” elágazó beépítésével a nyomásszabályozó és a 

befecskendező szelep közötti csőszakaszban lehet elvégezni.     

d) Mennyi a rendszernyomás értéke az adott befecskendező rendszernél?  2 pont 

A Mono-Jetronic rendszernél a rendszernyomás értéke 1bar±0,1bar.   

  

4 – Nyomásszabályozó  1 pont  5 – Befecskendező szelep 1 pont 

6 – Levegőhőmérséklet érzékelő 1 pont  8 – Fojtószelep állító  1 pont 

9 – Fojtószelep potenciométer 1 pont  10 – Regeneráló szelep 1 pont 
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6. Feladat          Összesen: 15 pont 

A képen egy korszerű, környezetbarát protoncsere-membrános tüzelőanyag-cella (PEMFC) 

látható.  

a) Írja le röviden az energia-cellában végbemenő energia átalakítás folyamatát! 8 pont 

 
 

Az energia átalakítás folyamatában az anódra hidrogént, a katódra pedig levegőt 

vezetünk. Katalizátor segítségével a hidrogén molekulákat protonokra és elektronokra 

bontjuk. A protonok az elektroliton haladnak keresztül, az elektronok pedig egy külső 

áramkörön villamos áram formájában használhatók fel. A katódra érkező elektronok a 

katalizátor segítségével egyesülnek a protonokkal és a levegő oxigénjével és vizet alkotnak. 

A tüzelőanyag-cella a kémiai energiát közvetlenül villamos energiává alakítja át, 

miközben hasznosítható hőenergia is keletkezik. 

b) Nevezze meg a képen látható fékszerkezetet és a számokkal jelölt elemeit! 

A fékszerkezet megnevezése: Négy dugattyús fix nyerges tárcsafék  3 pont 

 

 

1 – Fix féknyereg    1 pont 

2 – Munkahengerek    1 pont 

3 – Légtelenítő csonk   1 pont 

4 – Fékfolyadék vezeték   1 pont 

 

2 

3 

1 

4 
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7. Feladat         Összesen: 12 pont 

a) Egészítse ki (végezze el az alkatrészek bekötését) a négyhengeres, hengerenként külön 

gyújtótranszformátoros gyújtóberendezés kapcsolási vázlatát!   6 pont 

 

 
 

A képen egy gyújtóberendezés primer és szekunder gyújtás oszcillogramjait látja. 

  

b) Írja le, mit jelent a zárásszög fogalma!  

  

Zárásszög fogalma:          3 pont 

A zárásszög értéke azt az időtartamot határozza meg, amíg a gyújtótranszformátor 

primer tekercsében áram folyik, a megszakító szerkezet zárva, vagy a kapcsoló üzemű 

tranzisztor nyitva van.         

 

c) Írja a képen látható oszcillogramok alá, milyen motorfordulatszámhoz tartozó zárásszög 

értékeknek megfelelő primer áramképeket lát!     3 pont  

 

   

 
 

Közepes fordulatszám Magas fordulatszám  Alacsony fordulatszám 
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8. Feladat         Összesen: 20 pont 

A képeken egy keréknyomás érzékelő (TPMS) rendszer kijelzőjét és a kerékbe épített érzékelő 

egységet lát. 

       

a) Írja le, milyen rendszerű TPMS (keréknyomás érzékelő) rendszereket alkalmaznak a 

gépjárműveken!         4 pont 

 

A gépjárműveken kétféle rendszert alkalmaznak: 

1. Indirekt rendszerű keréknyomás érzékelő rendszer 

2. Direkt rendszerű keréknyomás érzékelő rendszer 

b) Írja le az Ön által ismert TPMS rendszerek működését!    10 pont 

 

1. Az indirekt kerékforgás érzékelő rendszereknél az abroncsok belsejében nincs 

nyomás és hőmérsékletérzékelő, a működéséhez szükséges adatokat az ABS 

kerékforgás érzékelőktől kapja. A rendszer csak menet közben működik és akkor 

ad figyelmeztető jelzést, amikor a nyomás értéke 30%-ot meghaladó mértékben 

csökken. 

 

2. A direkt kerékforgás érzékelő rendszereknél az abroncsok belsejébe szenzorokat 

építenek be, amelyek nyomást és hőmérsékletet is mérnek. Ez a rendszer, álló 

helyzetben is működik, kerékpozíciónként szolgáltat adatokat. Az érzékelők 

vezeték nélküli kapcsolatban állnak a központi egységgel. 

 

c) Soroljon fel olyan előnyöket, jellemzőket, amelyek indokolják a TPMS rendszer 

alkalmazását!          6 pont 

 

- Növeli a jármű stabilitását, a menetbiztonságot. 

- Csökkenti a gumiabroncs gördülési ellenállását. 

- Csökkenti a gumiabroncsok rendellenes kopását. 

- Növeli a gumiabroncs élettartamát. 

- Csökkenti a környezetszennyezést. 

- Csökkenti a tüzelőanyag fogyasztást. 
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9. Feladat          Összesen: 20 pont 

Az állítások IGAZ vagy HAMIS mivoltát a megfelelő oszlopba tett „X” jellel jelölje! 

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható.) 

 

 Állítás Igaz Hamis 

1. A CAN-busz rendszer felépítése multi-master elven alapul. X  

2. 
A common-rail rendszerű dízelbefecskendező rendszereknél a befecskendezett 

tüzelőanyag mennyisége csak a befecskendezési nyomás értékétől függ. 
 X 

3. 
A nagysebességű (HS) CAN rendszernél az adatátviteli sebesség maximális 

értéke 1 Mbit/sec lehet. 
X  

4. 
A belsőégésű motoroknál a kipufogógáz-visszavezetése károsanyag kibocsájtás 

csökkenést eredményez, főként a nitrogén-oxidok mennyiségét csökkenti 
X  

5. 
Az optoelektronikai jeladó kimeneti feszültsége szinuszosan váltakozó 

feszültség, amely csak A/D átalakítás után alkalmas digitális jelfeldolgozásra.  
 X 

6. 
A csillagkapcsolású háromfázisú, váltakozó áramú generátornál csillagponti 

egyenirányítással növekszik a generátorból kivehető teljesítmény. 
X  

7. 
Az arbitráció az üzenetek továbbításának sorrendjét (prioritását) határozza meg 

a CAN-busz rendszerben. 
X  

8. 
A tirisztoros gyújtóberendezések a gyújtószikra előállításához szükséges 

energia tárolását kapacitív energiatárolással biztosítják.  
X  

9. 
Az előgyújtás növelésével csökkenthető a benzinmotorok teljesítménye és a 

motor kopogási hajlama. 
 X 

10. 
A változtatható keresztmetszetű turbófeltöltővel csökkenthető a „turbólyuk” 

hatás. 
X  

 

10. Feladat:         Összesen: 25 pont 

a) Az alábbi ábrán egy gépjármű klímaberendezés működési vázlatát látja. Röviden írja le a 

kompresszor, a kondenzátor, az expanziós szelep, és a szárítószűrő feladatát!   
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Kompresszor: A kompresszort a jármű motorja hajtja ékszíj segítségével, ki-és 

bekapcsolását elektromágneses tengelykapcsoló végzi. Biztosítja a hűtőközeg 

összesűrítését és keringetését a rendszerben. A nagynyomású, magas hőmérsékletű 

klímaközeget a kondenzátorba (klímahűtőbe) juttatja.     5 pont 

 

Kondenzátor: A kondenzátorban, amely a motor hűtője előtt helyezkedik el, a 

kompresszorból érkező nagynyomású, magas hőmérsékletű, gáz halmazállapotú 

klímaközeg lecsapódik, cseppfolyós halmazállapotúvá válik. A kondenzátor biztosítja a 

rendszer megfelelő hőmérséklettartományban való működését. 5 pont 

 

Expanziós szelep: Az elpárologtató közelébe, vagy azzal egybeépítik. Elválasztja az 

alacsony és a nagynyomású teret egymástól, a hőmérséklet függvényében szabályozza a 

hűtőközeg áramlását az elpárologtató felé. Az expanziós szelep után a hűtőközeg alacsony 

nyomású és gáz halmazállapotúvá válik. 5 pont 

 
Szárítószűrő: Feladata a nedvesség és a szennyeződések eltávolítása a hűtőközegből, 

emellett pedig a hűtőközeg tárolására (tartályaként) szolgál. A benne lévő szemcsés szűrő 

csak meghatározott mennyiségű nedvesség felszívására képes. 5 pont 
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b.) Hogyan biztosítja a klímaberendezés az utastér klimatizálását, milyen típusú hűtőközegeket 

alkalmaznak a mai személygépjárművekben?       5 pont 

Az autóklíma berendezés a motor hűtőfolyadékával együttműködő fűtőberendezéssel 

együttesen biztosítja a megfelelő hőmérsékletet. Így ezzel a kombinációval az utastér 

belsejében minden megkívánt légállapot (hőmérséklet és relatív páratartalom) elérhető a 

külső időjárástól függetlenül. Nyáron hűtött száraz, télen fűtött száraz levegő kerül az 

utastérbe. A mai személygépjárművekben R-134a és R-1234YF hűtőközegeket 

alkalmaznak.   

11. Feladat         Összesen: 25 pont 

a) Nevezze meg az ábrán látható befecskendező rendszert! 4 pont 

Megnevezés: Common-rail elektronikusan vezérelt (EDC) dízel befecskendező rendszer  

 

 

b) Nevezze meg a rendszer számozott elemeit! 

A rendszer számozott elemei: 12 pont 

1. Elektromos tüzelőanyag szivattyú 2. Tüzelőanyag-szűrő                                     

3. Túlfolyószelep 4. Visszafolyó ági gyűjtő 

5. Nagynyomású szivattyú 6. Mennyiség szabályozószelep 

7. Rail-nyomás érzékelő 8. Rail-cső  

9. Befecskendező szelepek 10. Elektronikus vezérlőegység 

11. Tüzelőanyag hőmérsékletérzékelő 12. Egyéb érzékelők 
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c) Röviden írja le, hogy melyik szerkezeti elem biztosítja a tüzelőanyag megfelelő nyomását, 

az ECU milyen információk alapján állítja be a szükséges nyomásértéket!  5 pont 

A tüzelőanyag megfelelő nyomását a nagynyomású szivattyú biztosítja, amely paramétert 

a rail-csőben elhelyezett nyomásérzékelő jele alapján ellenőriz. A nyomásérték beállítása 

a motor fordulatszáma, terhelése, valamint az ECU-ban tárolt adatok szerint történik. 

 

d) Fogalmazza meg, mi történik akkor, ha a gázpedál jeladó, vagy a Rail-nyomás érzékelő 

meghibásodik!         4 pont 

A gázpedál jeladó, vagy a Rail-nyomás érzékelő meghibásodása esetén, a műszerfalon 

világít a „meghibásodás” jelzőlámpa és az EDC vezérlőegység korlátozza a motor 

fordulatszámát az emelt alapjárati fordulatszámra. 


