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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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10423-12 Járműfenntartási feladatok 

1. Feladat (Gépjárműszerkezetek)                  …. pont / 24 pont 

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

1.1. Mire szolgálnak a négyhengeres négyütemű motoroknál a forgattyús tengelyen 

elhelyezett ellensúlyok (ún. sonkák)?                 2 pont 

a) Az alternáló tömegerők kiegyenlítésére. 

b) A forgó tömegerők kiegyenlítésére. 

c) A forgó tömegerők által keltett belső nyomatékok kiegyenlítésére. 

1.2. A dugattyú mely helyzetében legnagyobb a gyorsulása?              2 pont 

a) A lökethossz felénél. 

b) A dugattyú felső holtponti helyzetében. 

c) Amikor a forgattyú a hajtórúddal derékszöget zár be. 

1.3. Mely munkafolyamat diagramja látható az „A” jelű ábrán?               2 pont 

 

a) Elméleti dízel körfolyamat. 

b) Atkinson-Miller körfolyamat. 

c) Valóságos dízel körfolyamat. 

1.4. Mire szolgálnak az alábbi ábrán látható S1 és S2 jelű tengelyek?             2 pont 

 
a) A motor elsőrendű tömegerőinek kiegyenlítésére. 

b) A motor másodrendű tömegerőinek kiegyenlítésére. 

c) A motor forgó tömegerőinek kiegyenlítésére. 
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1.5. Hogyan alakul a benzinmotoroknál (pl. négyütemű Otto-motor) a fajlagos fogyasztás a 

terhelés csökkenése esetén?                  2 pont 

a) A fajlagos fogyasztás növekszik. 

b) A fajlagos fogyasztás csökken. 

c) A fajlagos fogyasztás nem változik. 

1.6. Jelölje a helyes választ!                   2 pont 

a) A motor stabil alapjárata szempontjából a korai szívószelep nyitás és a korai 

kipufogószelep zárás az ideális. 

b) A motor stabil alapjárata szempontjából a kései szívószelep nyitás és a kései 

kipufogószelep zárás az ideális. 

c) A motor stabil alapjárata szempontjából a kései szívószelep nyitás és a korai 

kipufogószelep zárás az ideális. 

1.7. A belsőégésű motorok mely hatásfoka jellemezhető a (Q1 – Q2)/Q1 összefüggésekkel? 

2 pont 

a) A termikus hatásfok. 

b) A jósági fok. 

c) Az indikált hatásfok. 

1.8. Az alább felsorolt anyagok közül melyik nem katalizátor?              2 pont 

a) Platina 

b) Alumínium 

c) Palládium 

1.9. Mit jelent az „opacitás”?                   2 pont 

a) A kipufogógázban lévő széndioxid százalékos értéke. 

b) A kipufogógázban lévő nitrogén-oxid százalékos értéke. 

c) Az opacitás, vagy átlátszatlanság a dízel füstölés százalékos mérőszáma. 

1.10. Mekkora lehet a dízelmotoroknál a visszavezetett kipufogógáz százalékos mértéke? 

Jelölje a helyes válasz betűjelét!                  2 pont 

a) 10% 

b) 50% 

c) 80% 

1.11. Mi a jelentősége a kettős tömegű lendkeréknek?               2 pont 

a) A motor tehetetlenségi nyomatékának növelése. 

b) A motor által gerjesztett torziós lengések csökkentése. 

c) A motor által átvihető nyomaték növelése. 

1.12. Mi a feladata a vezetőkeréknek a hidraulikus nyomatékváltóban?             2 pont 

a) A vezetőkerék a nyomatékmódosítást teszi lehetővé. 

b) A vezetőkerék a motor teljesítményét növeli. 

c) A vezetőkerék alkalmazásával a hatásfok növelhető. 
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2. Feladat (Gépjárműszerkezetek)      …. pont / 14 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezeti egységet és annak számozott részeit! 

 

Megnevezés: 

……………………………………………………………………………………………

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

Részei: 

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

3 – ………………………………. 4 – ………………………………             1 pont 

5 – ………………………………. 6 – ………………………………             1 pont 

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

9 – ………………………………. 10 – …………………………….             1 pont 

Két helyes válasz esetén adható 1 pont 

Egészítse ki a fenti szerkezeti egységben lejátszódó kémiai folyamatokat és nevezze meg 

azokat! 

(NH2)2CO = HNCO + …..… → a folyamat neve: ……………………             2 pont 

HNCO + H2O = CO2 + ……. → a folyamat neve: ……………………..                   2 pont 

NO + NO2 +2NH3 = 2N2 + ………                   1 pont 

Írja le az eljárás lényegét röviden és fogalmazza meg, mire utal a nevében is szereplő 

szelektív elnevezés és nevezze meg a redukáló anyagot!                   3 pont 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………….. 
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3. Feladat (Gépjárműszerkezetek)             …. pont / 18 pont 

Nevezze meg az ábrán látható szerkezetet és számozott elemeit! 

Megnevezés: ……………………………………………………………………………… 

                   1 pont 

 
A rendszer számozott elemei: 

1 – ……………………………………………..     1 pont 

2 – ……………………………………………..  1 pont 

3 – ……………………………………………..  1 pont 

4 – ……………………………………………..  1 pont 

5 – ……………………………………………..  1 pont 

6 – ……………………………………………..  1 pont 

7 – ……………………………………………..  1 pont 

8 – ……………………………………………..  1 pont 

9 – ……………………………………………..  1 pont 

Írja le, milyen jellemzők határozzák meg a common-rail rendszerű dízel befecskendező 

rendszereknél a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét!                                         2 pont 

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

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

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

Írja le, mi történik a motor üzemével, ha a 9 jelű alkatrész meghibásodik?               2 pont 

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

Írja le, mi történik a motor üzemével, ha az 1 jelű alkatrész meghibásodik?             2 pont 

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

Írja le, mi történik a motor üzemével, ha a 7 jelű alkatrész meghibásodik?               2 pont 

…………………………………………………………………………………………….…….. 
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4. Feladat (Gépjárműszerkezetek)                  …. pont / 18 pont 

Az alábbi ábrákon a közvetlen benzinbefecskendezéses rendszer tüzelőanyag rendszerének 

felépítése, a) ábra és a rendszer működési üzemmódjai b) ábra figyelhetők meg. 

  
a) ábra b) ábra 

Nevezze meg az a) ábra számokkal jelölt részeit! 

1 – …………………………………………..  1 pont 

2 – …………………………………………..  1 pont 

3 – …………………………………………..  1 pont 

4 – …………………………………………..  1 pont 

5 – …………………………………………..  1 pont 

6 – …………………………………………..  1 pont 

7 – …………………………………………..  1 pont 

8 – …………………………………………..  1 pont 

 

Töltse ki a b) ábra alapján a rendszer legjellemzőbb tulajdonságait figyelembevevő 

táblázatot! Az a-jelű diagram a fojtószelep helyzetét, a b-jelű a légviszonyt mutatja. 

Jellemzők A-üzemmód B-üzemmód  

Üzemmód 

megnevezése 
      2 pont 

Fojtószelepállás       2 pont 

Légviszony       2 pont 

A befecskendezés 

időzítése 
      2 pont 

A dugattyú 

mozgása, helyzete 
      2 pont 
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5. Feladat (Gépjárműszerkezetek)                  …. pont / 16 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán lévő hidrodinamikus nyomatékváltó számokkal jelölt 

részeit, és írja le kialakítására, működésére vonatkozó legfontosabb jellemzőit! 

 
Jellemzői: 

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

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

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

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

Írja le, az alábbi jelleggörbéken lévő nagybetűvel jelölt részek jelentését! 

 

A fenti jelleggörbe alapján határozza meg a hidrodinamikus nyomatékváltó alábbi 

jellemzőit, ha a motor (szivattyú) fordulatszáma 2000 1/min, a turbináé 1200 1/min! 

- Hidraulikus áttétel (iH): 

                   2 pont 

 

- Hidraulikus nyomatékmódosítás (kH): 

                   1 pont 

 

- Hidraulikus hatásfok (ηH): 

 

                   2 pont 

1 – ……………………………………….. 1 pont 

2 – ……………………………………….. 1 pont 

3 – ……………………………………….. 1 pont 

1 – ……………………………                   1 pont 

2 – ……………………………                   1 pont 

3 – ……………………………                   1 pont 

4 – ……………………………                   1 pont 

5 – ……………………………                   1 pont 
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10424-12 Járműfenntartási üzemvitel 

6. Feladat (Raktárgazdálkodás)      …. pont / 16 pont 

A szervizben éves szinten felhasznált motorolaj mennyiség 1000 l, ezért érdemes megfelelő 

beszállítónál megrendelni. Három ajánlat közül választhatunk: 

1. ajánlat: 

900 Ft/l egységár esetén, 10 % kedvezmény a 800 litert meghaladó mennyiségre. 

2. ajánlat: 

1000 Ft/l egységár esetén, 20 % kedvezmény az 500 litert meghaladó mennyiségre. 

3. ajánlat: 

1100 Ft/l egységár esetén, 30 % kedvezmény a 300 litert meghaladó mennyiségre. 

Számítsa ki a három ajánlatot a megadott adatok alapján, és állapítsa meg, hogy melyik 

beszállítótól érdemes megrendelni a kenőolajat! 

Megoldás: 

 

Ajánlat 
Mennyiség (l) 

Egységár (Ft/l) 
Részköltségek Költség (Ft) 

Bekerülési 

költség (Ft) 

1. ajánlat 

1000 l 

900 Ft/l 

  

 

  

2. ajánlat 

1000 l 

1000 Ft/l 

  

 

  

3. ajánlat 

1000 l 

1100 Ft/l 

  

 

  

 

Helyes válaszonként adható 1 pont, összesen:                 15 pont 

Választott ajánlat: 

A(z) ………. ajánlatot célszerű választani, mert ez a leggazdaságosabb. 

 1 pont 
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7. Feladat (Vállalkozási ismeretek)                  …. pont / 12 pont 

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

azt a feladatot kapta, hogy végezze el a gépkocsi 60 ezer kilométeres időszakos karbantartási 

vizsgálatát a szükséges alkatrészcserékkel. 

A karbantartás normaideje: 1,8 óra. Egy szerelő óradíja Áfa nélkül 13000 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27%. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A számításhoz szükséges adatokat az alábbi táblázatból vegye! 

Szükséges alkatrészek Alkatrész száma 

Egységár 

(Nettó) 

Ft/darab 

Mennyiség 
Db. (liter) 

5W30 Motorolaj 53OT 2750 4,5 liter 

Alátét 1102601M02 280 1 

Olajszűrő 152089F60A 2600 1 

Pollenszűrő 272774BUOP 11845 1 

Fékfolyadék KE90399932 3200 1 

A táblázatban szereplő adatok az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Megoldás: 

Motorolaj:    2 pont 

Alátét:   

Olajszűrő:   

Pollenszűrő:   

Fékfolyadék:   

Alkatrészár összesen:  2 pont 

Munkadíj:  3 pont 

ÁFA:  3 pont 

A számla végösszege:  2 pont 
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8. Feladat (Vállalkozási ismeretek)                  …. pont / 12 pont 

Egy diagnosztikai műszer vételára ÁFA-val együtt 4 500 000 Ft, megtérülése 6 év. Évente 

1500 órát használják. Egy vizsgálat 18 percig tart. 

A gépen dolgozó szakmunkás órabére 6000 Ft, a bért 19,5 % szociális hozzájárulási adó 

terheli. 

Az egyéb költségektől a számítás során eltekintünk. 

Számítsa ki: 

• A műszer használati idejét órában! 

• A műszer egy órára eső költségét! 

• Egy órára eső bér és szociális hozzájárulási adó költségét! 

• Egy órára eső összes költséget! 

• Egy vizsgálat önköltségét! 

 

Megoldás: 

• A műszer használati ideje órában: 

                   2 pont 

• A műszer egy órára eső költsége: 

                   2 pont 

• Egy órára eső bér és szociális hozzájárulási adó költsége: 

                   2 pont 

• Egy órára eső összes költség: 

                   2 pont 

• Egy vizsgálat önköltsége: 

                   4 pont 
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10425-12 Korszerű járműtechnika 

9. Feladat                 .…. pont / 10 pont 

Az alábbi ábrán egy hűtőfolyadék-hőmérséklet szenzor és annak a motorvezérlőn belüli 

elektromos kapcsolása látható. 

 

Határozza meg a vezérlőegységben lévő Re előtét ellenállás értékét, ha az RNTC ellenállás 

22oC hűtőfolyadék hőmérséklet mellett 2,3 kΩ, és rajta 2,3 V mérhető! 

Számítsa ki az Re ellenállás ismeretében az M pont feszültségét, ha a jeladó ellenállása 

1,3 kΩ értékre változik. Ekkor a hűtőfolyadék hőmérséklete 60oC. 

Mekkora lesz az M pont feszültsége, ha bekapcsolt gyújtás mellett a TMW jelű 

csatlakozót bontjuk? 

Megoldás: 

A jeladón folyó áram:                                      2 pont 

 

 

 

 

Az előtét ellenálláson eső feszültség:             1 pont 

 

 

 

Az előtét ellenállás értéke:                   2 pont 

 

 

 

 

 

 

Az M pont feszültsége, 1300 Ω jeladó ellenállás esetén:                   4 pont 

 

 

 

 

 

 

A csatlakozó széthúzása esetén az M pont feszültsége: ......VU '

M =                    1 pont 
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10. Feladat                    …. pont / 9 pont 

Az alábbi ábrán egy dízelüzemű személygépkocsi villamos kapcsolási rajzának egy részlete 

látható. 

 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

A B138 jelű gázpedál-állás jeladó mely csatlakozóinál mérhető a jelfeszültség? 

A ……-as és a ……-os csatlakozóknál.                                                           1 pont 

Mely kivezetéseken ellenőrizhető a jeladó tápfeszültsége? 

A ……-es és az …….-ös kivezetéseken.                1 pont 

Állapítsa meg a vezetékek Bosch színjelölései alapján a jeladó testcsatlakozóit! 

Az …….-es és a …..-es csatlakozók.                   1 pont 

(Csak az összes csatlakozó, ill. kivezetés megjelölése esetén adható meg az 1 pont!) 

Hány volt feszültségről működik a jeladó? 

A jeladó tápfeszültsége: ……… V     1 pont 

Mi a feladata az A104-jelű egységnek? 

…………………………………………                   1 pont 

Öndiagnosztika szempontjából írjon két lehetőséget a gázpedál jeladó két kimenő 

feszültségének hihetőségi (plauzibilitás) vizsgálatára! 

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

− ……………………………………………………………..                   2 pont 
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11. Feladat                  …. pont / 12 pont 

Hogyan képez az ábrán látható CAN adó-vevő (CAN transceiver) egy domináns és egy 

recesszív bitet? 

 

Egészítse ki az alábbi szövegrészt! 

Ha a CAN-L és CAN-H vezetékeket egyik ECU adó-vevő egységének tranzisztora sem 

kapcsolja testhez, illetve + 5V-os táphoz – tehát a TX0 és TX1 tranzisztorok mindenütt 

zártak – a CAN-L jelű vezeték potenciálja  …..… V, a CAN-H potenciálja …..… V. 

2 pont 

A transceiver-vevő komparátorának kimenete „H” szintű, ami megfelel a(z) 

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

Ha bármelyik ECU CAN adója tranzisztorait nyitja, a CAN-H potenciálja emelkedik, (pl. 

3,5 V-ra), a CAN-L potenciálja csökken (pl. 1,5 V-ra). Ekkor a komparátor átbillen „L” 

szintre, ami megfelel a(z) …………………………………..…………… állapotnak. 

                   2 pont 

Egészítse ki a busz-rendszerekre vonatkozó mondatokat! 

B osztály (LS-CAN – Low Speed CAN): max. …….…. kBit/s átviteli sebességű. 

Elsősorban a biztonsági- és ………………………….…… irányítóegységei közötti 

kommunikáció bitrátája ekkora. 

C osztály (HS-CAN – High Speed CAN): max. ……….…… átviteli sebességű.  

A ………………………...…, a multimédia és a vezeték nélküli rendszereknél 

alkalmazzák e gyors információátviteli hálózatot. 

4 pont 

Mekkora a bit idő, ha az átviteli sebesség 500 kbit/s? 

=bitt                    2 pont 
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12. Feladat                

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható hajtáskonstrukciót, valamint a számokkal jelölt 

részegységeit!                        ….. pont / 9 pont 

 

Megnevezés: …………………………………………………………………………… 

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

                  2 pont 

 

 

b) Hogyan valósítható meg a tisztán villamos hajtás és a visszatápláló (regeneratív) 

fékezés a fenti ábrán látható konstrukciónál?                                         …. pont / 6 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

1 – ………………………………    1 pont 

2 – ………………………………                  1 pont 

3 – ………………………………                  1 pont 

4 – ………………………………                  1 pont 

5 – ………………………………                  1 pont 

6 – ………………………………                  1 pont 

7 – ………………………………                  1 pont 
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c) Egy hibrid autó 72 km/h-s sebességgel halad, és regeneratív fékezéssel 14 s alatt álló 

helyzetre fékez. Az autó tömege m = 1240 kg.                                           ….. pont / 7 pont 

Számítsa ki a jármű mozgási energiáját!                   3 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekkora energiát lehet az akkumulátorba visszatölteni, ha az átalakítás hatásfoka 

70%?                   2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

Mekkora teljesítményt jelent ez a generátor részéről?                   2 pont 
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13. Feladat                 ….. pont / 17 pont 

Az alábbi ábrán egy Hall-jeladóval vezérelt zárásszög-vezérlésű, primeráram határolós 

gyújtóberendezés oszcillogramjai és vezérlőserlege látható. 

  

Nevezze meg az a) illetve a b) jelű ábrán látható jeleket? 

a) jelű ábrán: ………………………………………………….                   2 pont 

b) jelű ábrán: ………………………………………………….                   2 pont 

Jelölje az ábrán a gyújtási időt (tgy), a nyitási időt (tny), a zárási időt (tz), valamint az 

áramkésleltetési időt (ták)!                   4 pont 

Határozza meg a gyújtási időt, a zárási időt, valamint a zárásszög százalékos értékét, ha 

az oszcilloszkóp vízszintes eltérítő egysége 2 ms/DIV állásban van! 

A gyújtási idő: =gyt                    2 pont 

A zárási idő: =zt                    2 pont 

A zárásszög: =(%)αz                    2 pont 

A vezérlőfeszültség jelalakjából állapítsa meg, mekkora lehet maximálisan a zárásszög 

értéke, a zárásszög szabályozás befejeztével! A vezérlőserleg és kivágásának százalékos 

aránya: 70-30%. 

Így a zárásszög maximális értéke: …..….% lehet.                   1 pont 

Határozza meg a vezérlőfeszültség nagyságát, ha a függőleges eltérítés 5V/DIV állásban 

van! 

=vU                    2 pont 

 


