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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 feladatot nulla pontra kell értékelni! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából 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  

a) Egy szakszervizbe egy személygépjármű érkezik 120 ezer kilométeres időszakos 

szervizmunkák elvégzése céljából. Végezze el a szervizutasításban előírt ellenőrzési 

műveleteket és az alkatrész cseréket! ….. pont / 22 pont

  

A karbantartás normaideje: 2.5 óra. Az óradíj nettó 8500 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27%. 

A vizsgált gépkocsi adatai: 

Motorkód:  GA0 

Gyártmány:   MITSUBISHI 

Típus:                                                                           ASX 

Saját tömeg:                                                                 1260 kg 

Évjárat:                                                                         2015. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A feladat végrehajtásához szükséges adatokat az alábbi táblázatban találja! 

Szükséges alkatrészek 
Nettó egységár 

 
Mennyiség 

Motorolaj 1650 Ft/liter 4 liter 

Motorolaj-szűrő 1400 Ft/db 1 db 

Tüzelőanyag szűrő 3200 Ft/db 1 db 

Fékfolyadék 1860 Ft/liter 0.5 liter 

Fagyálló hűtőfolyadék 1170Ft/liter 6.5 liter 

Levegőszűrő 1400 Ft/db 1 db 

Pollenszűrő 1600 Ft/db 1 db 

Gyújtógyertya 2500 Ft/db 4 db 

Vezérmű szíj 16200 Ft/db 1 db 

Vezérmű szíj feszítő 23200 Ft/db 1 db 

 

A táblázatban szereplő adatok az Áfa-t nem tartalmazzák! 

Megoldás: 

Motorolaj:      2 pont 

Motorolaj-szűrő:      1 pont 

Tüzelőanyag szűrő:         1 pont 

Fékfolyadék:      2 pont 
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Fagyálló hűtőfolyadék:      2 pont 

Levegőszűrő:      1 pont 

Pollenszűrő:      1 pont 

Gyújtógyertya:      2 pont 

Vezérmű szíj:      1 pont 

Fogas szíj feszítő:      1 pont 

Nettó alkatrészár összesen:      1 pont 

Nettó munkadíj:      2 pont 

Bruttó alkatrész ár:      2 pont 

Bruttó munkadíj:      2 pont 

A számla végösszege:      1 pont 

b) Írja le, milyen típusú vállalkozások választhatják a KATA adózási formát!  

….. pont / 3 pont 

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

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

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

 

c) Írja a kipontozott részre, milyen adótípusokat lehet kiváltani a KATA adózási forma 

választásával!                                                                                              ….. pont / 5 pont

  

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

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

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

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

- …………………………………………………………………..      1 pont 
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2. Feladat ….. pont / 13 pont 

Nevezze meg, az alábbi ábrán látható rendszert és betűkkel jelölt elemeit! Röviden 

fogalmazza meg a rendszer feladatát!  

A rendszer megnevezése: ………………………………………………       2 pont 

 

 

 

 

 

 

A rendszer feladata:                                                                                                            3 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Feladat  

a) Írja a kipontozott vonalra, milyen típusú fékszerkezet látható az alábbi ábrán! 

….. pont / 2 pont 

A fékszerkezet típusa: …………………………………………………………            2 pont

  

 

 
 

A …………………………………..  1 pont  C …………………………..      1 pont 

E …………………………………...  1 pont  D …………………………..      1 pont 

H …………………………………...  1 pont  J ……………………………      1 pont 

K …………………………………...  1 pont  L ……………………………    1 pont 

1 

2 

3 

4 
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b) Nevezze meg a számokkal jelölt részeket!          ….. pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

 

 

4. Feladat ….. pont / 14 pont 

Nevezze meg, az alábbi ábrán látható rendszert és számozott elemeit! Röviden 

fogalmazza meg a rendszer feladatát és működését! 

 

 

Megnevezés: ………………………………………………………………….       2 pont 

 

 

 

 

 

Feladata:…………………………………………………………………………………………

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

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

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

       2 pont 

Működése:………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

      2 pont 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

1 …………………………………. 1 pont  4 ………………………….. 1 pont 

2 …………………………………. 1 pont  5 ………………………….. 1 pont 

3 …………………………………. 1 pont  6 ………………………….. 1 pont 

7 …………………………………. 1 pont  8 ………………………….. 1 pont 

8 

Alkatrészek megnevezése: 

1 – ……………………………………………      1 pont 

2 – ……………………………………………      1 pont 

3 – ……………………………………………      1 pont 

4 – ……………………………………………      1 pont 
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5. Feladat  

Írja le, milyen diagnosztikai műveleteket lát az alábbi ábrákon (1, 2, 3)! A diagnosztikai 

műveletek értékeléseinek eredményeit írja a táblázatokba!         

a) A diagnosztikai művelet megnevezése:                                                     ….. pont / 12 pont 

…………………………………………………………………………………………………

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

1. ábra 

 
Töltse ki az alábbi táblázatot és minősítse a vizsgálatot a százalékos mérési eredmények 

alapján, a hatósági előírás szerint!     10 pont 

Tengely 
Megengedett 

(%) 

Mért érték (%) 

Értékelés 

(Megfelel, Nem felel 

meg) 

Bal Jobb Bal Jobb 

Első tengely 

„A” 
………. ……….. ……… ………… ………… 

Hátsó tengely 

„B” 
……….. ……….. ……… ………… ………… 

 

b) Írja le, milyen mérési tevékenység látható az alábbi képeken! ….. pont / 4 pont 

2. ábra 

   
 

 

 

……………………………………... 

 

…………………………………………… 
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c) Nevezze meg, a képeken láthat diagnosztikai műveleteket!                   ….. pont / 2 pont 

A diagnosztikai műveletek megnevezése: ……………………………………………..  

3. ábra 

    
 

6. Feladat  ….. pont / 17 pont  

Nevezze meg az alábbi ábrán látható jeladót! 

Megnevezés: ………………………………………………………………..            2 pont 

 

a) Írja le, röviden a működését!                  3 pont 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

c) Sorolja fel a jeladó meghibásodásának, működéskiesésének okait!  
  

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

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

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

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

- ………………………………………………………………………..            1 pont 
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d) Ismertesse röviden a jeladó diagnosztikájának lehetőségeit! 

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

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

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

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

 

7. Feladat  

a.) Az alábbi ábrákon különböző rendszerű gyújtóberendezések rajzait látja. Írja az 

ábrák alá, a gyújtóberendezések megnevezését!                                               

Gyújtóberendezések megnevezése:          ...... pont / 2 pont

  

        

1. ……………………………………………. 2.  ………………………………………. 

 

b) Fogalmazza meg röviden, mit jelent a zárásszög, a primeráram kikapcsolás és hogy 

miért van szükség előgyújtásra!                                                              ….. pont / 7 pont 

 

 Zárásszög jelentése: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                    2 pont 

A primer áram kikapcsolás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                    2 pont 
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Az előgyújtás szükségessége: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                      3 pont 

c) Sorolja fel a kopogásos égés lehetséges okait!                                          ….. pont / 6 pont 

      

A kopogásos égés lehetséges okai: 

1. ……………………………………………………………………………            1 pont 

2. ……………………………………………………………………………            1 pont 

3. ……………………………………………………………………………            1 pont 

4. ……………………………………………………………………………            1 pont 

5. ……………………………………………………………………………            1 pont 

6. ……………………………………………………………………………            1 pont 

 

d) A kiterített indikátor diagram alapján röviden fogalmazza meg, hogyan alakul az 

égésfolyamat, ha a gyújtószikra Za, Zb, vagy Zc pontban keletkezik!     ….. pont / 6 pont 

Az indikátor diagram értelmezése: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                      2 pont  
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2. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                      2 pont 

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                      2 pont 

 

8. Feladat ….. pont / 11 pont 

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

Megnevezés: ……………………………………………………………………       3 pont 

 
 

b) Írja le a 3-as, 13-as, 15-ös, és 29-es számú szerkezeti elemek megnevezését és 

feladatát! 

- ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

           2 pont 

- ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                     2 pont  
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- ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                     2 pont 

- ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                    2 pont 

 

9. Feladat  

a.) Írja le, milyen villamos gép, szerkezeti felépítését és elektromos működési vázlatát 

látja az alábbi képeken!                                                                                 ….. pont / 2 pont 

A villamos gép megnevezése: ………………………………………….   

        

b.) Sorolja fel az előző képeken látható villamos gépek szerkezeti elemeit, fogalmazza 

meg röviden legfontosabb jellemzőit!                                                           ….. pont / 6 pont 

A villamos gépek szerkezeti elemei:                  2 pont 

1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 

A legfontosabb jellemzők:                    4 pont 

-  ………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………….. 

-  ………………………………………………………………………………………. 

 

c.) Nevezze meg az ábrán látható kapcsolást és írja le röviden a működését!  

               ..... pont / 4 pont 

 

A kapcsolás megnevezése: …………………………………………………………         2 pont
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Az áramkör működése:                    2 pont

         

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

d.) Ábrázolja derékszögű koordináta rendszerben az áramkör kimenő feszültségének és 

kimenő áramának lefolyását!           ..... pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  43  
 

14/18 

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

54 525 01 Autóelektronikai műszerész 

10. Feladat  

a) Az alábbi ábrán egy mechanikus működtetésű tengelykapcsoló és működtetésének 

lényegesebb alkatrészei láthatók. Nevezze meg a számokkal jelölt részeit!  

….. pont / 4 pont 

 

b) Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait!          ..... pont / 6 pont

       

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………  

c)  Mekkorának kell lennie az „A” jelű hézagnak?                                     ….. pont / 1 pont 

Az „A” jelű hézagnak……………………kell lenni. 

d) Milyen értékűre kell a „B” jelű holtjátékot beállítani?  ….. pont / 1 pont 

A „B” jelű holtjátékot………………………értékre kell beállítani.  

e) Mi az oka és következménye, a pedál holtjáték és a hézag eltűnésének?  

…. pont / 5 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

1 – ………………………………………. 1 pont 

2 – ………………………………………. 1 pont  

3 – ………………………………………. 1 pont 

4 – ………………………………………. 1 pont 

5 – kinyomó csapágy    1 pont 
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f) A szerkezet mely elemével és hogyan állítja be a tengelykapcsoló holtjátékát?  

….. pont / 2 pont 

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

11. Feladat ….. pont / 24 pont 

Húzza alá az alábbi állítások közül azt, amely Ön szerint helyes! 

 

Az EOBD rendszerben a Readiness- kódok:                 2 pont 

A – a járműbe beépített, károsanyag kibocsátásért felelős rendszerek üzemkészségét jelentik.  

B – segítségükkel az eltárolt hibához tartozó környezeti paramétereket olvashatjuk ki.  

C – az adott jármű azonosításához szükséges adatokat tartalmazzák. 

  

A dízel részecskeszűrő (DPF):                  2 pont 

A – a regenerálása csak megfelelő adalékanyag (Adblue) kipufogórendszerbe való időszakos 

befecskendezésével valósítható meg.  

B – a regenerálási folyamatot csak szervizben, diagnosztikai műszer segítségével szabad 

elvégezni. 

C – a regenerálása történhet időszakosan, vagy folyamatosan adalékanyag nélkül és 

adalékanyag hozzáadásával is úgy, hogy az adalékanyagot a tüzelőanyagba, vagy közvetlenül 

a kipufogórendszerbe juttatjuk. 

 

A savas ólomakkumulátor elektrolit sűrűsége és a töltöttségi állapota között:            2 pont 

A – nincs összefüggés az elektrolit sűrűsége és a töltöttségi állapot között, a sűrűség csak az 

elektrolit hőmérsékletétől és a terhelő áram értékétől függ.  

B – az elektrolit sűrűsége szorosan összefügg a töltöttségi állapottal, a feltöltött akkumulátor 

elektrolit sűrűsége 1.28kg/dm3.  

C – az elektrolit sűrűsége szorosan összefügg a töltöttségi állapottal, a feltöltött akkumulátor 

elektrolit sűrűsége 1.12kg/dm3. 

 

A műszerfalon elhelyezett hibajelző lámpa (check engine, MIL) akkor villog:            2 pont 

A – ha az eltárolt hiba valamelyik menetbiztonságot veszélyeztető rendszerben keletkezett. 

B – ha az EOBD rendszer működésképtelenné válik. 

C – ha közvetlen katalizátor károsodás veszélye áll fenn. 

 

Az érintkező nélküli potenciométeres jeladókat:                2 pont 

A – oszcilloszkóppal és diagnosztikai műszerrel is ellenőrizhetjük. 

B – csak gyártó specifikus diagnosztikai műszerrel ellenőrizhetjük. 

C – multiméterrel és gyártó specifikus diagnosztikai műszerrel ellenőrizhetjük. 

 

A személygépjárművekbe beépített ABS rendszer működését:              2 pont 

A – az automatikus működésű differenciálmű csak egyenes menetben befolyásolja. 

B – az automatikus működésű differenciálmű csak vészfékezés esetén befolyásolja.  

C – károsan befolyásolja a differenciálmű zárási fokától függő mértékben. 
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A belsőégésű motorok hajtónyomaték értéke:                2 pont 

A – dízelmotoroknál csak a tüzelőanyag mennyiségének változtatásával befolyásolható. 

B – Otto-motoroknál csak a fojtószelep állításával, dízelmotoroknál pedig csak az 

előbefecskendezés állításával szabályozható. 

C – Otto-motoroknál az előgyújtás módosításával, dízelmotoroknál az előbefecskendezés 

állításával is változtatható a hajtónyomaték értéke. 

 

Mit jelent a CAN hálózatban alkalmazott multi-master elv?              2 pont 

A – Azt jelenti, hogy egynél több vezérlőegység rendelkezik irányító szereppel. 

B – A multi-master architektúra azt jelenti, hogy az összes vezérlőegység egyenértékű, 

egyiknek sincs prioritása a másik felett. 

C – Az egyes vezérlőegységek fontosságuk szerint vannak besorolva a CAN- hálózatba. 

 

Mekkora lehet az adatátviteli sebesség a Low Speed CAN és a High Speed CAN 

rendszerben?                     2 pont 

A – A Low Speed CAN rendszerben 500 kbit/sec alatt, a High Speed CAN rendszerben  

20 Mbit/sec. 

B – A két rendszer közötti különbséget nem az eltérő átviteli sebesség jellemzi. 

C – A Low Speed CAN rendszerben 10-125 kbit/sec a High Speed CAN rendszerben 250 

kbit/sec- 1Mbit/sec. 

 

Melyik üzeneteket fogadják és ellenőrzik a buszrendszer vezérlőegységei?            2 pont 

A – Csak az adott vezérlőegységnek küldött üzeneteket.  

B – Az összes elküldött üzenetet. 

C – A legnagyobb prioritású üzeneteket. 

 

Három vezérlőegység egyidejűleg próbál a buszvonalon üzenetet küldeni. Mi történik ebben 

az esetben?                     2 pont 

A – Mindhárom vezérlőegység azonnal elküldheti az üzenetet. 

B – A buszvonalon adatütközés következik be. 

C – Csak a legmagasabb prioritású üzenet kerül a buszvonalra. 

 

Mekkora értékű lezáró ellenállást alkalmaznak a Low Speed CAN és a High Speed CAN 

rendszerben?                     2 pont 

A – A Low Speed CAN rendszerben nem alkalmaznak lezáró ellenállást, a High Speed CAN 

rendszerben általában 120 ohmos, de függ a vezeték hosszától is. 

B – Mindkét rendszerben 120 ohmos ellenállást építenek be a vezetékpár végén. 

C – Az alkalmazott lezáró ellenállások értéke a vezeték hosszától függ. 
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12. Feladat ….. pont / 13 pont 

a) Írja az alábbi ábra alá, milyen típusú hibrid-hajtásláncot lát az ábrán! 

 

Megnevezés: .........................................................................................................            2 pont 

b) Sorolja fel, milyen üzemmódjai lehetnek a hibrid járműveknek és írja le a soros-

hibrid rendszer előnyeit és hátrányait!                                                     (5x1 pont)

       

1. .................................................................................................................................................

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

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

                        

2. .................................................................................................................................................

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

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

                                  

3. .................................................................................................................................................

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

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

 

4. .................................................................................................................................................

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

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

 

5. .................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................
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A soros hibrid rendszer előnyei:        

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

................................................................................................................            1 pont 

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

...............................................................................................................            1 pont 

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

...............................................................................................................            1 pont 

 

A soros hibrid rendszer hátrányai:        

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

..............................................................................................................            1 pont 

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

.............................................................................................................            1 pont 

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

............................................................................................................            1 pont 

 

      3 pont 


