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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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1. Feladat .... pont / 20 pont 

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

Melyik akkumulátor bontásával kezdjük egy hibridautónál tényleges feszültségmentesítést?  

a) Kisfeszültségű akkumulátor negatív saru bontásával. 

b) Kisfeszültségű akkumulátor pozitív saru bontásával. 

c) Nagyfeszültségű akkumulátor szervizcsatlakozójának bontásával. 

 

Mit jelent az LPG a jármű hajtásában? 

a) Folyékonygáz-üzem.  

b) Tüzelőanyagcella-üzem.  

c) Hibridautó folyékonygáz-hajtással. 

 

Mire utal a CNG jelzés?  

a) A jármű komprimált gáz halmazállapotú földgáz hajtással rendelkezik.  

b) A jármű légzsákkal szerelt. 

c) A jármű diesel részecskeszűrővel szerelt.  

 

Mi a feladata a DC/DC konverternek? 

a) A nagyfeszültségű akkumulátor töltése. 

b) A 12 V-os akkumulátor töltése. 

c) DC feszültség invertálása AC feszültséggé. 

d) AC feszültség invertálása DC feszültséggé. 

 

Mekkora hőmérsékleten tárolják a cseppfolyós H2-t? 

a) -253°C-on 

b) -239 °C- on 

c) -100 °C-on 

 

Milyen anyagot használnak elektrolitnak PEM cellában? 

a) Foszforsavat 

b) Oxidkerámiát 

c) Fluoridált szulfonsavat 

d) Polimert 
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Melyik tüzelőanyag-cella típust alkalmazzák járművekben? 

a) Olvadt karbonátos tüzelőanyag-cella (MCFC). 

b) Foszforsavas tüzelőanyag-cella (PAFC). 

c) Szilárd oxidos tüzelőanyag-cella (SOFC). 

d) Protoncsere-membrános tüzelőanyag-cella (PEMFC). 

 

Jelölje meg, melyik párhuzamos hibridre jellemző, hogy a villamos motort a sebességváltó elé 

építik! 

a) Vonóerő-összegző.  

b) Fordulatszám-összegző. 

c) Nyomatékösszegző.  

 

Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a Full- hibrid járművekre! 

a) Viszonylag erős villanymotor és kisebb teljesítményű belső égésű motor található benne. 

Kisebb távolságok megtételére képes tisztán elektromos hajtással. 

b) Hagyományos belsőégésű motor mellett kisteljesítményű a villamos motor, mely gyorsításkor 

rásegít, és lassításkor regeneratívan fékez. 

c) A belsőégésű motor melletti villanymotor regeneratív módon fékez, a jármű önálló 

mozgatására nem képes.  

 

Jelölje meg, mi az akkumulátor méretezésének legfőbb szempontja egy hibrid-elektromos jármű 

esetében! 

a) Képes legyen legalább akkora teljesítményt leadni, amekkora a belsőégésű motor 

teljesítménye. 

b) Legalább egy, végsebességről végrehajtott teljes fékezésnyi visszatermelt energiamennyiséget 

képes legyen eltárolni. 

c) Legalább egy, nulláról végsebességre történő gyorsításnak megfelelő energiamennyiséget 

képes legyen eltárolni. 
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2. Feladat .... pont / 6 pont 

Kösse össze az Otto-motorok alternatív tüzelőanyagaihoz tartozó jellemzőket! 

 

LPG Cukor és keményítőtartalmú növényből állítják 

elő. Általában keverékkomponensként 

alkalmazzák, hogy a benzin oktánszámát 

emeljék. 

 

Hidrogén Kb. 120 MJ/kb a tömegre vonatkoztatott 

energiasűrűsége. Tárolhatóságuk a járművekben 

350-700 báron történhet. Tankolása bonyolult. 

 

Bioetanol Fő alkotóeleme a propán és a bután. 

Széntartalma kisebb, mint a benziné. A jármű 

üzemanyag tartályában 3-20 bár nyomáson van. 

A fosszilis tüzelőanyagok feldolgozása során 

keletkezik 

 

3. Feladat .... pont / 6 pont 

A jármű műszerfali képernyőn az alábbi szimbólumok láthatók. Írja le az ábrák segítségével a 

hibridautó alapfunkcióit! 

 

 

 

Megoldás:  

1. ábra: ……………………………………………………………………. 

 

2. ábra: ……………………………………………………………………. 

 

3. ábra: ……………………………………………………………………. 
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4. Feladat .... pont / 8 pont 

Az alábbi felsorolás a hibrid autók áramtalanításának lépéseit tartalmazza, de nem megfelelő 

sorrendben. A sorok elé írt számokkal állapítsa meg a helyes sorrendet! 

…..   A műszerfal vagy a READY felirat sötét.           

…..   A Hibrid HV akkumulátor áramtalanítása, a narancssárga   áramtalanítókar kihúzása.   

…..   A kiegészítő (12V) akkumulátor áramtalanítása.   

…..   A POWER gomb megnyomása, vagy az indítókulcs kivétele. 

5. Feladat .... pont / 10 pont 

Mekkora legyen az 5 m-es távolságot áthidaló vezetékek átmérője 345V-os akkumulátor esetén, 

ha a megengedett feszültségesés ∆U = 0,5V és a generátor az áramerősség Ig = 192,48 A? 

(A rézvezeték fajlagos ellenállása Cu = 0,0178 mm2/m) 

Megoldás: 
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6. Feladat  

Egy elektromos autó 41 kWh-ás akkumulátorát 30%-ról 85%-ra 230V-os konnektorról töltjük. A 

töltő teljesítménye 2,3kW, a töltés hatásfoka 80%-os, a lakossági áram ára 37,75 Ft/kWh, az autó 

átlagos fogyasztása 17,8 kWh/100km. 

a) A töltéshez mennyi idő kell?                 .... pont / 9 pont 

b) Ehhez mekkora hálózati energiára van szükség?               .... pont / 3 pont 

c) Hány forintba kerül ez a töltés (kerekítés: az összeg végén 0 ill. 5 FT)?            .... pont / 3 pont 

d) Hány km megtételéhez elegendő ez az energia (85%ról 30%-ra)?            .... pont / 4 pont 

Megoldás: 

a) A töltéshez mennyi idő kell?                  

    

 

 

 

 

 

 

b) Ehhez mekkora hálózati energiára van szükség? 

 

 

 

 

 

c) Hány forintba kerül ez a töltés (kerekítés: az összeg végén 0 ill. 5 FT)? 

        

 

 

 

d) Hány km megtételéhez elegendő ez az energia (85%ról 30%-ra)?  
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7. Feladat .... pont / 20 pont 

Hasonlítsa össze az ólom-savas és a lítium-ion akkumulátort a megadott jellemzők alapján és írja 

be a táblázatba! 

Akkumulátor 

típus 

Cella-

feszültség 

[V] 

Fajlagos 

energia sűrűség 

[Wh/kg] 

Töltési 

ciklus 

állóság 

Önkisülés Alkalmazási területek 

Ólom-savas 

(Pb) 
     

Lítium-Ion 

(Li-Ion) 
     

 

8. Feladat  

a.) Írja le, hogy milyen típusú hibrid-hajtásláncot lát az ábrán és nevezze meg a számozott 

részeket!                  .... pont / 12 pont 
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Megnevezés: ………………………………………………………………………………………. 

 1 - ………………………………………………………………………………………………….. 

 2 - ………………………………………………………………………………………………….. 

 3 - ………………………………………………………………………………………………….. 

 4 - ………………………………………………………………………………………………….. 

5 - ………………………………………………………………………………………………….. 

6 - ………………………………………………………………………………………………….. 

7 - ………………………………………………………………………………………………….. 

8 - ………………………………………………………………………………………………….. 

9 - ………………………………………………………………………………………………….. 

10 - ………………………………………………………………………………………………… 

b.) Ismertesse a fenti ábrán látható hibrid jármű működését!           .... pont / 10 pont 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………... 

c.) Ismertesse az ábrán látható hibrid rendszer előnyeit!              .... pont / 5 pont 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………... 
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d.) Ismertesse az ábrán látható hibrid rendszer hátrányait!              .... pont / 3 pont 

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Feladat .... pont / 15 pont 

Ismertesse, mit jelentenek az alábbi mozaik szavak!   

 

BMS: ………………………………………………………………............   

          

SOC: ……………………………………………………………… ............   

      

HEV: ……………………………………………………………… ............   

             

IMG: ……………………………………………………………… ............   

           

Battery-ECU: ………………………………………………………………   

      

10. Feladat .... pont / 10 pont 

Ismertesse az üzemanyagcellás járműhajtás öt előnyét! 

(Feladat helyes megoldása 2-2 pont)    

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
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11. Feladat .... pont / 20 pont 

Ismertesse a vegyes hibrid rendszereket, adja meg a fajtáit, illetve ezek jellemzését!  

Vegyes hibridrendszer: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Fajtái, jellemzése: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



Versenyzői kód:  42  
 

12/13 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus 

12. Feladat .... pont / 16 pont 

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

(Feladatok helyes megoldása 2-2 pont) 

Melyik igaz a soros hibrid rendszerre? 

a) Mindig tiszta villamos üzemben jár, de az áramellátás egy belsőégésű motorral hajtott 

generátorral biztosított. 

b) A belsőégésű motor a villamos motorokkal együtt sebességváltón keresztül hajtja a kerekeket. 

c) A belsőégésű motor a nagyfeszültségű akkumulátor lemerülése után indul be és hajtja 

villamos motorokkal a járművet. 

 

Start-Stop rendszer besorolása:  

a) Full-hibrid 

b) Micro-hibrid 

c) Mild-hibrid 

 

A teljesítmény elágazásos hibrid rendszernél: 

a) A belsőégésű motor teljesítménye ágazik el a bolygóműben a generátorés a hajtott 

járműkerekek felé. 

b) A váltón keresztül csak fordulatszám csökkentés valósul meg. 

c) A párhuzamos hibrid struktúra érvényesül. 

 

Mi a jellemző különbség a Mild- és a Full-hibrid között?  

a) A Mild-hibrid csak a belsőégésű motor indításakor segít rá. 

b) A Mild-hibrid gyorsításkor nem kapcsolja be a villamos motort. 

c) A Mild-hibridnél nincs tiszta elinduláskori elektromos üzem. 

 

Melyik a helyes kijelentés a hibridre?  

a) Van olyan járműtípus, ahol a belsőégésű motor nincs mechanikus, vagy hidraulikus 

kapcsolatban a kerekekkel. 

b) A hajtásláncnak minden esetben együtt kell dolgoznia az akkumulátorral.  

c) A hibridautókhoz alapvetően nem szükséges 12 V-os akkumulátor. 

 

Miről lehet felismerni a nagyfeszültségű vezetékeket?  

a) A nagyfeszültségű kábeleket külön színnel jelölik.  

b) Mindegyik csatlakozóra rá van nyomtatva a feszültségszint. 

c) A nagyfeszültségű vezetékek elvileg nagyobb szigeteléssel rendelkeznek és kevesebb rezet 

tartalmaznak. 

 

Melyik akkumulátor típus névleges cellafeszültsége 1,2V? 

a) Lítium-Ion akkumulátor. 

b) AGM-akkumulátor. 

c) Nikkel-Metal-Hydrid akkumulátor. 
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Mi az inverter feladata? 

a) Egyenfeszültségből váltakozófeszültség előállítása és fordítva. 

b) A kisfeszültségű akkumulátor töltése. 

c) Energiatárolás a villamos motor motorindításhoz való tápellátásához. 

 

 

13. Feladat .... pont / 8 pont 

Mit jelent a savréteg képződés és az alábbiak közül melyik megoldással rendelkezik az AGM 

akkumulátor? 

Savréteg képződés:                      

  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Az AGM akkumulátor elektrolit:                   

a) Gél-állapotú 

b) Üveggyapotba felitatott  

c) Folyékony állapotú, de növelt kénsav-koncentrációval 

 

14. Feladat .... pont / 3 pont 

Mit jelent az akkumulátorok élettartamára vonatkozó pl. 1000-es ciklusszám:  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Feladat .... pont / 9 pont 

Sorolja fel mely autótípusok kaphatnak Magyarországon „zöld”- rendszámot, és melyik típusnak 

hány km-es tisztán villamos üzemet kell ehhez min. teljesíteni? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


