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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell 

használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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Járműkarbantartás (10418-12) 30 perc/40 pont 

1. feladat 20 pont 

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

1.1. Az alábbi ábrán látható gyújtógyertyák közül válassza ki, amelyiknek a hőértéke a 

legnagyobb! 2 pont 

 

a) Az 1-jelű gyújtógyertya a legnagyobb hőértékű. 

b) A 2-jelű gyújtógyertya a legnagyobb hőértékű. 

c) A 3-jelű gyújtógyertya a legnagyobb hőértékű. 

1.2. Az alábbi periodikus karbantartáshoz fűződő állítások közül melyik az igaz? 2 pont 

 
a) A vezérműszíj cseréjekor a bejelölt pontokat egy vonalba kell hozni, és a motor 

forgásirányába mutasson a szíjra felvitt nyíl. 

b) A vezérműszíj cseréjekor a bejelölt pontokat egy vonalba kell hozni, és a motor 

forgásirányával ellentétesen mutasson a szíjra felvitt nyíl. 

c) Csak a felső, vagy csak az alsó jelzéseknek kell egybeesnie. 

1.3. A következő karbantartáshoz fűződő állítások közül melyik a helyes? 2 pont 

 

a) Az olajszűrőt a felszerelés előtt fel kell tölteni olajjal. 

b) A felszerelés előtt a szűrő gumitömítését szárazra kell törölni. 

c) Ellenőrizni kell a gumitömítés állapotát, és azt friss olajjal körbe kell kenni. 
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1.4. Milyen ellenőrző művelet látható az alábbi ábrákon? 2 pont 

  

a) Hűtőfolyadék ellenőrzése. 

b) Szívócső-depresszió ellenőrzése. 

c) Motorolaj-nyomás ellenőrzése. 

1.5. Az alábbi, levegőellátó rendszerrel kapcsolatos alkatrészek közül, melyiket kell 

rendszeresen cserélni? 2 pont 

a) Levegőszűrő. 

b) Levegőhőmérséklet-érzékelő. 

c) Levegőmennyiség-mérő. 

1.6. Az alábbi állítások közül válassza ki egy középkategóriájú személygépkocsi 30000 km-es 

karbantartási műveleteinek lehetséges normaidejét! 2 pont 

a) 30 perc. 

b) 1,8 óra. 

c) 18 óra. 

1.7. Milyen pontokat jelölnek a gépjármű alulnézeti ábráján? 2 pont 

 

a) Karosszéria bemérési pontjait. 

b) A gépjármű kenési helyeit. 

c) A gépjármű emelési és alátámasztási pontjait. 

1.8. Mire vonatkoznak az alábbi jelölések? 2 pont 

Típus DOT 4 

Liter 1,0 

a) Gyújtógyertyára. 

b) Fékfolyadékra. 

c) Motorolajra. 
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1.9. Mit jelölnek az alábbi ábrán lévő piktogramok? 2 pont 

 

a) Differenciálmű olajleengedés helye, a csavar meghúzási nyomatéka 35 Nm. 

b) Sebességváltó olajleengedés helye, a csavar meghúzási nyomatéka 35 Nm. 

c) Sebességváltó olajfeltöltés helye, a csavar meghúzási nyomatéka 35 Nm. 

1.10. Az alábbi ábrán egy személygépkocsi műszerfala látható. Mire vonatkoznak az alább 

felsorolt utasítások? 2 pont 

 

Nyomja be az [A] gombot és tartsa benyomva. 

Kapcsolja be a gyújtást. 

A kijelző 2 másodpercig villog 

Tartsa benyomva az [A] gombot, míg a kijelzőn a „----„ jelzés jelenik meg. 

Engedje fel az [A] gombot. 

Kapcsolja ki a gyújtást 

a) A karbantartási időszak kijelzőjének visszaállítása 

b) A napi kilométer számláló nullázása 

c) A kilométer számláló nullázása 
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2. feladat 20 pont 

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

azt a feladatot kapta, hogy végezze el a gépkocsi 30 ezer kilométeres időszakos 

karbantartási vizsgálatát a szükséges alkatrészcserékkel. 

A karbantartás normaideje: 1,6 óra. Egy szerelő óradíja ÁFA nélkül 12500 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27%. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A számításhoz szükséges adatokat az alábbi táblázatból vegye! 

Az ügyfél a költséget átutalással kívánja rendezni. 

Szükséges alkatrészek Alkatrész száma 
Egységár 

Ft/darab 
Mennyiség 

Motorolaj 5W30 208L 5740 Ft/l 4 liter 

Motorolaj-szűrő 152089F60A 2500 1 db 

Levegőszűrő betét 165464BA1A 6080 1 db 

Pollenszűrő 272774BU0AA 7570 1 db 

Fékfolyadék FLUID DOT4 KE90399932 4180 Ft/l 1 liter 

Alátét Washer Drain 1102601M02 320 1 db 

A táblázatban szereplő adatok az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Megoldás 

Motorolaj:        5740 Ft·4 liter = 22960 Ft 2 pont 

Motorolaj-szűrő:          2500 Ft 

Levegőszűrő betét:          6080 Ft 

Pollenszűrő:          7570 Ft 

Fékfolyadék:          4180 Ft 

Alátét:             320 Ft 

Alkatrészár összesen:         43610 Ft 4 pont 

Munkadíj AFA nélkül:   12500 Ft/óra·1,6 óra = 20000 Ft 4 pont 

Áfa (alkatrész +munkadíj) (43610 Ft + 20000 Ft)·0,27 = 17175 Ft 5 pont 

A számla végösszege:         80785 Ft 5 pont 
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Autószerelő feladatai (10421-12) 90 perc/120 pont 

3. feladat 10 pont 

a) Készítse el a négyütemű soros hengerelrendezésű Otto-motor gyújtási táblázatát úgy, 

hogy a gyújtási sorrend 1 – 3 – 4 – 2 legyen! 4 pont 

Fordulat Ütem 
Hengerek 

1. 2. 3. 4. 

1. 
I. Terjeszkedés Kipufogás Sűrítés Szívás 

II. Kipufogás Szívás Terjeszkedés Sűrítés 

2. 
III. Szívás Sűrítés Kipufogás Terjeszkedés 

IV. Sűrítés Terjeszkedés Szívás Kipufogás 

Gyújtási sorrend: 1 – 3 – 4 – 2 

b) Sorolja fel a több hengeres motor alkalmazásának előnyeit az egyhengeressel 

szemben! 

− A forgattyús tengely forgása és nyomatékátadása egyenletesebb; 1 pont 

− A kisebb hengerméretek mellett jobb a hengerfeltöltés; 1 pont 

− Jobbak az égéstechnikai feltételek; 1 pont 

− Jobb a hűtés; 1 pont 

− Nagyobb sűrítési viszony alkalmazható; 1 pont 

− A kisebb tömegerők miatt a fordulatszám növelhető, ezáltal nagyobb 

teljesítmény érhető el. 1 pont 

4. feladat 8 pont 

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

forgattyúkar 45o-al legyen az AHP után! 2 pont 

 

 

− Jelölje az ábrán a szívó és a kipufogó szelepeket, ill. azok 

helyzetét!       2 pont 

− Jelölje a forgattyú körön a kipufogószelep nyitvatartási 

tartományát, ha a kipufogószelep nyit az AHP előtt 40o-al és 

zár a FHP után 30o-al!     2 pont 

− Mekkora a kipufogószelep nyitvatartási szöge? 

oooo

k 2503018040α =++=   2 pont 
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5. feladat 18 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható szelep számozott részeit! 

 
1 – szelephát 1 pont 

2 – lehúzóél 1 pont 

3 – szelepszár 1 pont 

4 – szelepülés zárószalag 1 pont 

5 – szeleptányér 1 pont 

6 – szelepék-horony 1 pont 

7 – szelepszár vég 1 pont 

b) Az alábbi ábrán a szelepülés szögméretei láthatók. Mekkora kúpszögű szelepülés 

marókat választ a kialakításukhoz? 

 

A 75o – hoz a     30o – os kúpszögű marót 1 pont 

A 45o – hoz a     90o – os kúpszögű marót 1 pont 

A 15o – hoz a   150o – os kúpszögű marót 1 pont 

Írja le a szelepülések szokásos méreteit (az ábrán b-vel jelölt rész)! 

Szívószelepnél: 1,5 mm 1 pont 

Kipufogószelepnél: 2,5 mm 1 pont 

Mi a következménye a túl széles szelepülésnek? 

Jó hőelvezetés, de rossz zárás. 2 pont 

Mi a következménye a túl keskeny szelepülésnek? 

Nagy felületi nyomás esetén jó zárás, rossz hőelvezetés. 2 pont 

A kúpos szelepülés 45o –os. Mi a lehatárolt kúpfelület jelentősége? 

Ezáltal a gáz akadálytalanul áramolhat ki, illetve be. 2 pont 
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6. feladat 16 pont 

a) Sorolja fel a dugattyú feladatát! 

– A motor hengerében létrehozza a munkavégzéshez szükséges változó térfogatot; 

– A henger tömítése a forgattyúház felé; 

– A hőt a gyűrűk közvetítésével átadja a hengerfalon keresztül a hűtőközegnek; 

– Szabályozza a motorban a keverék, ill. a levegő áramlását; 

– Kétütemű Otto-motoroknál vezérli a be- és kiáramlási nyílásokat. 

 5 pont 

b) Az alábbi ábrán a dugattyú formája és illesztése látható hideg állapotban. 

Mit jelentenek az ábrán a számokkal jelölt részek? 

 
c) Mit jelentenek az alábbi ábrán, a dugattyún illetve a hajtórúdon lévő számozott 

jelölések? 

  

1 – a dugattyú osztálya 4 – a dugattyú csapszeg-furat osztálya 

2 – javítás jelölése 5 – olajozófurat 

3 – szerelési irány jelölése 6 – hengerszám 

Helyes válaszonként adható 1 pont, összesen  6 pont 

 

1 – illesztési hézag 1 pont 

2 – ovalitás 1 pont 

3 – hengerfal 1 pont 

4 – a dugattyú formája a csapszeg 

tengelyvonalával párhuzamos síkban 

 1 pont 

5 – a dugattyú formája a csapszegre 

merőleges síkban 1 pont 
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7. feladat 10 pont 

Az alábbi ábrán egy Otto-motor teljes terhelési jelleggörbéi láthatók. A motor maximális 

nyomatéka 130 Nm 2700 1/min fordulatszámon. 

 
a) Számítsa ki a fenti diagram alapján a motor fordulatszám-rugalmasságát! 

A számításhoz szükséges további adatokat a jelleggörbe alapján határozza meg! 

A maximális teljesítményhez tartozó fordulatszám: nPmax = 5000 1/min 2 pont 

A fordulatszám-rugalmasság: 

Mmax

Pmax
n

n

n
e =  1 pont 

1,85

min

1
2700

min

1
5000

en ==  2 pont 

b) Számítsa ki a maximális nyomatékhoz tartozó teljesítményt! 

kW36,74W36738
s

1
456,28mN130n2πMP MmaxmaxMmax ===  2 pont 

c) Az óránként elfogyasztott tüzelőanyag mennyisége 11757 g. Mekkora a motor fajlagos 

tüzelőanyag fogyasztása a motor maximális nyomatékán? 

Mmax

e
P

B
b =  1 pont 

hkW

g
320

kW36,74

h

g
11757

be


==  2 pont 
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8. feladat 12 pont 

A tengelykapcsoló az erőátviteli láncban a motor és a nyomatékváltó között 

helyezkedik el. 

a) Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait! 

− A jármű elindítása. Elindulásnál a tengelykapcsolónak rövid ideig csúsznia 

kell, hogy a motor főtengelye és a sebességváltó meghajtó tengelye közötti 

fordulatszám-különbséget kiegyenlítse. 1 pont 

− A forgatónyomaték csúszásmentes átvitele. 1 pont 

− Túlterhelés-védelem. Megvédi az erőátvitel részeit a túlterheléstől. 1 pont 

− Sebességváltás. Sebességváltáskor a tengelykapcsoló megszakítja az erőátvitel 

folyamatát a motor és a hajtómű között. 1 pont 

− Csillapítás. Csillapítja a torziós lengéseket. 1 pont 

b) Nevezze meg az alábbi tengelykapcsoló számozott részeit! 

 

c) Milyen szerelési műveletek láthatók az alábbi ábrákon? Nevezze meg ezeket! 

  

Tengelykapcsoló központosítása Tengelykapcsoló szerkezet szerelése 

 2 pont 

1 – tengelykapcsoló pedál 1 pont 

2 – kiemelő bowden 1 pont 

3 – kiemelő kar 1 pont 

4 – kinyomó csapágy 1 pont 

5 – tengelykapcsoló szerkezet 1 pont 
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9. feladat 11 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezeti egységet, és a számokkal jelölt részeit! 

 

Megnevezése: 

Két szabályozó elemes common rail rendszer négyhengeres dízelmotorhoz 2 pont 

Részei: 6 pont 

1 – nagynyomású szivattyú mennyiségszabályzó egységgel 

2 – mennyiségszabályzó egység 

3 – tüzelőanyag-főszűrő 

4 – tüzelőanyag-nyomás érzékelő 

5 – nyomáshatároló 

6 – befecskendező szelep 

b) Az alábbi ábrán egy mágnesszelep-vezérelt injektor működési fázisai láthatók. 

 Nevezze meg és röviden magyarázza azokat! 

 
a – Nyugalmi állapot, a vezérlőkamrában a rail-nyomás uralkodik. 1 pont 

b – Injektor nyit a vezérlőkamra nyomásának csökkentése miatt. 1 pont 

c – Injektor zár, a kimenő fojtás zárása miatt a vezérlőkamrában 

a rail-nyomás mérhető. 1 pont 
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10. feladat 12 pont 

Egy nyomatékváltó fogaskerekeinek fogszámai: 

z1 = 25, z2 = 40, z3 = 20, z4 = 45, z5 = 25, z6 = 40, z7 =33, z8 = 32 

 
Számolja ki az 1-es és a 2-es fokozat áttételét, mindkét fokozatban a kimenő 

fordulatszámot, ha a motor fordulatszáma 2400 1/min, valamint mindkét fokozatban 

a kimenő nyomatékot, ha a bemenő nyomaték 80 N·m és a nyomaték-váltómű 

hatásfoka ηny = 94%! 

Megoldás: 

Az áttétel az 1. fokozatban: 

3,6
2025

4540

zz

zz
i

31

42
1 =




=




=  2 pont 

Az áttétel a 2. fokozatban: 

2,56
2525

4040

zz

zz
i

51

62
2 =




=




=  2 pont 

A kimenő fordulatszám az 1. fokozatban: 

s

1
666,6

3,6

min

1
2400

i

n
n

1

mot
1 ===  2 pont 

A kimenő fordulatszám a 2. fokozatban: 

s

1
937,5

2,56

min

1
2400

i

n
n

2

mot
2 ===  2 pont 

A kimenő nyomatékok: 

mN270,70,943,6mN80ηiMM ny1beki1 ===  2 pont 

mN192,50,942,56mN80ηiMM ny2beki2 ===  2 pont 
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11. feladat 10 pont 

a) Egészítse ki az alábbi ábrán lévő kapcsolást a töltésellenőrző lámpával! 

b) Milyen gerjesztésű generátor mérőkapcsolása látható az alábbi ábrán? 

Segéddiódás negatív gerjesztésű generátor 2 pont 

 

Az áramkör kiegészítése:  2 pont 

c) Milyen áramot mér: 

az A1 – jelű műszer: gerjesztő áramot 1 pont 

az A2 – jelű műszer: töltőáramot 1 pont 

d) Rajzolja be színessel a töltőáram útját! 2 pont 

e) Mi történik a töltésellenőrző lámpa kiégésekor? 

Mivel az előgerjesztő kör szakadt – az egyébként kifogástalan generátor – nem 

tud felgerjedni és a generátor üzemképtelenné válik. 2 pont 

12. feladat 13 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható jeladót és számokkal jelölt részeit! 

Megnevezése: Indukciós vonatkoztatási és fordulatszám jeladó 2 pont 

 

b) Sorolja fel a jeladó ellenőrzésének lehetőségeit! 

– A jeladó tekercs ellenállásának mérésével. 2 pont 

– A tekercsben indukált feszültség mérésével (AC-állás). 2 pont 

– Működés közben oszcilloszkóppal. 2 pont 

1 – Állandómágnes 1 pont 

2 – Csatlakozófej  1 pont 

4 – Lágyvasmag 1 pont 

5 – Tekercselés 1 pont 

6 – Póluskerék 1 pont 
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Járműdiagnosztika (10422-12) 60 perc/40 pont 

13. feladat 20 pont 

Válassza ki, az alábbi tesztkérdésekre adott helyes válaszokat! 

13.1. Egy 12 V névleges feszültségű savas ólomakkumulátor 54 Ah névleges tárolóképességű. 

Szabvány szerint, mit jelent ez a tárolóképesség? 2 pont 

a) 54 A nagyságú áramerősséggel megterhelve, 1 óra múlva merül le az akkumulátor. 

b) 5,4 A nagyságú áramerősséggel terhelve, 10 óra alatt lehet kisütni az akkumulátort. 

c) 2,7 A-es áramerősséggel terhelve az akkumulátort, 20 óra múlva éri el a kisütési 

határfeszültséget. 

13.2. Milyen akkumulátortöltési jelleggörbe látható az alábbi diagrammon? 2 pont 

 

a) Normál töltési mód, UI-jelleggörbe szerint. 

b) Gyorstöltés IUIa-jelleggörbe szerint. 

c) Állandó áramú gyorstöltés. 

13.3. Hagyományos, nem gondozásmentes akkumulátorba, mit szabad utántölteni, ha az 

elektrolit szint alacsony? 2 pont 

a) Csak tiszta ioncserélt desztillált vizet. 

b) Előírt sűrűségűre bekevert kénsav-desztillált víz elektrolitot. 

c) Tömény kénsavat. 

13.4. Melyik állítás igaz a párhuzamos diagnosztikára? 2 pont 

a) Az irányítóegységgel történő vizsgálati lehetőség. 

b) Nem működő rendszer esetén elvégzett perifériadiagnosztika. 

c) A működő rendszer hálózatán végzett mérésekkel végrehajtott vizsgálat. 

13.5. Elektronikus relatív sűrítési végnyomás-mérés esetén, mit mérünk? 2 pont 

a) Az indítómotor áramfelvételét jelenítjük meg oszcilloszkópon. 

b) Az akkumulátor kapocsfeszültségét mérjük digitális multiméterrel. 

c) Az akkumulátor kapocsfeszültségét mérjük analóg multiméterrel. 
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13.6. Az Otto-motorok kipufogógázának elemzésére használatos, infra abszorbciós elven 

működő (NDIR) mérőműszerrel milyen komponensek mérhetők? 2 pont 

a) Az ilyen elven működő műszerrel a kipufogógáz CO és HC károsanyag-tartalma 

mérhető. 

b) Mind a négy jellemző mérhető, vagyis a CO, CO2, HC és az O2 tartalom is. 

c) Ezekkel a műszerekkel a CO, CO2 és a HC károsanyag tartalom mérhető. 

13.7. Ha egy dízelmotor hengerénél a porlasztási nyomás túlságosan alacsony, vagy tökéletlen 

a porlasztás, akkor: 2 pont 

a) az adott hengernél egy lágyabb járást biztosít. 

b) az adott henger működését nem befolyásolja. 

c) az adott hengernél egy keményebb járást okoz. 

13.8. Milyen típusú áram mérhető egy Hall-jeladós árammérő fogóval? 2 pont 

a) Csak egyenáram (DC). 

b) Csak váltakozó áram (AC). 

c) Egyen- és váltakozó áram egyaránt mérhető. 

13.9. A gépjármű fedélzeti feszültsége nagyobb értékű az előírtnál. 

A hiba oka lehet: 2 pont 

a) A feszültségszabályozó meghibásodott. 

b) A generátor fázistekercsei hibásak. 

c) Az egyenirányító diódák közül egy vagy több zárlatos. 

13.10. Az alábbi benzinbefecskendező rendszeren meg kell mérnie a benzinszivattyú szállítási 

mennyiségét. Válassza ki az állítások közül a helyeset! 2 pont 

 

a) A benzinszivattyú szállítási mennyiségét a „B” helyen kell mérni. 

b) A benzinszivattyú szállítási mennyiségét a „C” helyen kell mérni. 

c) A benzinszivattyú szállítási mennyiségét az „A” helyen kell mérni. 
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14. Feladat 20 pont 

Műszaki felülvizsgálatra kell felkészítenie egy gépkocsit, és azt a feladatot kapta, hogy az 

adott lengéscsillapító vizsgáló próbapadon mérje meg, majd minősítse a lengéscsillapítókat 

a mérési adatok alapján! 

Lengéscsillapítók vizsgálata (előkészítő műveletek). 

a) Sorolja fel, milyen ellenőrzéseket illetve beállítási műveleteket kell elvégeznie a 

gépkocsin lengéscsillapító próbapadi vizsgálata előtt! 

– A lengéscsillapító mechanikai állapotának vizsgálata. 2 pont 

– Olajszivárgás vizsgálata. 2 pont 

– Gumiabroncsban lévő levegőnyomás ellenőrzése és előírt értékre való beállítása.

 2 pont 

– A gépkocsi terhelésének és terheléseloszlásának gyári előírásszerű betartása a 

vizsgálat alatt. 2 pont 

b) Sorolja fel, a lengéscsillapító vizsgálata során, a mérés eredményét befolyásoló 

tényezőket! A felsorolásban segítenek az alábbi ábrák. 

 

A járműkonstrukció, illetve a rugózott és a rugózatlan tömeg aránya 2 pont 

 

A gumiabroncs saját rugalmassága és a gumiabroncs nyomása 2 pont 

 

A járműterhelés és a terhelés eloszlása 2 pont 

  

A mérések száma, illetve a lengéscsillapító hőmérséklete 2 pont 
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c) Töltse ki a táblázatot és minősítse a lengéscsillapítókat a táblázatban megadott adatok 

alapján! 

Tengely 
Kerékterhelés 

(N) 

Minimális talperő 

(N) 

Lengéscsillapító 

(%) 
Minősítés 

A 

Első 

tengely 

Bal 3450 1794 52% jó 

Jobb 3400 1836 54% jó 

 

Minden helyes válaszért adható 1 pont, összesen: 4 pont 

A vizsgálat az alábbi ajánlás szerint értékelhető: 

60…100%  nagyon jó 

45…59%  jó 

30…44%  gyenge 

20…29%  elégtelen 

1…..19%  veszélyes 


