
Versenyzői kód:  50  
 

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

34 525 02 Gépjármű mechatronikus 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

 
Elődöntő 

 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 
 

 

Szakképesítés: 

34 525 02 Gépjármű mechatronikus 

 

SZVK rendelet száma: 

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

 

Komplex írásbeli feladat: 

Gépjárművek mechanikai részegységei, diagnosztika 

Gépjárművek villamos részegységei, diagnosztika 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 120 perc 

 

 

 

 

2020. 
 

 

 

 

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:  50  
 

   2/14 

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

34 525 02 Gépjármű mechatronikus 

 

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 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) Nevezze meg az ábrán látható fékszerkezetet és számozott alkatrészeit!                    13 pont 

A fékszerkezet megnevezése: Dobfék 3 pont 

 

 

a)  

b)  

c)  

 

 

b) Fogalmazza meg, mit jelent és miért fontos a hidraulikus fékrendszerekben alkalmazott 

fékfolyadékoknál a DOT szám jelölés! 4 pont 

A DOT szám jelölés a fékfolyadék forráspontját jelöli, ami azért fontos, mert a 

fékfolyadék megköti a nedvességet (pl. a levegő páratartalmát) és a fékezéskor keletkező 

hő hatására a víztartalom miatt gőzbuborékok keletkezhetnek benne, amely 

nagymértékben rontja a fékhatást, balesetveszélyt okoz! 

c) Milyen műveletek láthatók az alábbi ábrákon?     4 pont 

  

                             

 

d) A féktárcsaütés mérése előtt mit kell ellenőrizni?     1 pont 

Ellenőrizni kell, hogy a kerékcsapágy-hézag az előírt értéknek megfelelő.              

1 Hajlékony fékcső   1 pont  2 Tartó lemez   1 pont 

3 Fékpofa    1 pont  4 Fékbetét   1 pont 

5 Vezető rugó    1 pont  6 Fékdob   1 pont 

7 Rugó    1 pont  8 Emelőkar (rögzítő fék) 1 pont 

9 Feszítőkar    1 pont  10 Munkahenger  1 pont 

Féktárcsavastagság mérése Féktárcsaütés mérése 
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2. Feladat  

a) Mit jelentenek a gumiabroncson az alábbi jelölések?    8 pont 

195 / 55R 15 81 V Tubeless DOT0412 

195 – A gumiabroncs névleges szélessége mm-ben  1 pont 

55 – Az oldalfal magassága a futófelület % - ában kifejezve  1 pont 

R – Az abroncsfelépítésének típusa (az R radiál abroncsot jelöl)   1 pont 

15 – Keréktárcsa átmérő angol hüvelykben  1 pont 

81 – Terhelhetőségi index  1 pont 

V – Sebességindex  1 pont 

Tubeless – Tömlő nélküli  1 pont 

0412 – A gyártás időpontja: 0412 = 4. hét 2012  1 pont 

b.) Mit jelentenek az új gumiabroncson található matrica piktogramjai?    6 pont 

 

 

 

 

 

3. Feladat  

a) A tengelykapcsoló az erőátviteli láncban a motor és a nyomatékváltó között helyezkedik el. 

Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait!                         5 pont 

1. Elindulásnál a tengelykapcsolónak rövid ideig csúsznia kell, hogy a motor főtengelye 

és a sebességváltó meghajtó tengelye közötti fordulatszám-különbséget kiegyenlítse 

  1 pont 

2. A forgatónyomaték csúszásmentes átvitele 1 pont 

3. Az erőátviteli rendszer részeinek védelme a túlterheléstől 1 pont 

1 2 

3 

1 – Üzemanyag hatékonyság     2 pont 

2 – Fékhatás nedves úton      2 pont 

3 – Gördülési zaj dB-ben      2 pont 
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4. Sebességváltáskor a tengelykapcsoló megszakítja az erőátvitel folyamatát a motor és a 

hajtómű között  1 pont 

5. Csillapítja a torziós lengéseket. 1 pont 

b) Nevezze meg az alábbi tengelykapcsoló számozott részeit!          4 pont 

 

 

c) Nevezze meg az ábrákon látható szerelési műveleteket! 4 pont  

 

  

Tengelykapcsoló központosítása Tengelykapcsoló szerkezet szerelése 

4. Feladat 18 pont 

Vizsgálja meg a következő állításokat! Az állítások helyességét az „Igaz”, illetve 

helytelenségüket a „Hamis” oszlopba tett „X” jellel jelölje! Minden helyes megfejtésért 2 pont jár. 

 Állítás Igaz Hamis 

a) Az akkumulátorok tároló képessége nem függ a hőmérséklettől.  x 

b) Az akkumulátor kisütése közben ólomszulfát és víz keletkezik. x  

c) 
A belsőégésű motorok indításához tisztán párhuzamos gerjesztésű 

egyenáramú motorokat alkalmaznak a nagyobb nyomaték miatt. 
 x 

d) 
A dízelmotorok indítássegélyeként kizárólag soros izzógyertyákat 

alkalmaznak. 
 x 

e) 
A gyújtótekercsben tárolt energia az áramerősség négyzetével 

arányos. 
x  

f) 
Nyomatékváltóra azért van szükség, hogy a gépjármű hajtásához 

szükséges vonóerőt állandósítsa. 
 x 

g) A gyújtógyertya öntisztulási hőmérséklete 350 oC alatt van.  x 

h) A lambda-szonda a kipufogógáz oxigéntartalmát méri. x  

i) 
A belsőégésű motoroknál az NOx csökkentése érdekében 

kipufogógázt vezetnek vissza. 
x  

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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5. Feladat  

a) Nevezze meg az ábrán látható szerkezetet és számozott elemeit!    6 pont 

 

Megnevezés: Turbó feltöltő 3 pont 

 

 

 

b) Soroljon fel három olyan okot, amely a képen látható szerkezet gyors meghibásodását 

okozhatja!                     6 pont

  

1. Az olajnyomás megszűnése miatt nincs kenés 2 pont 

2. Túl magas hőmérséklet 2 pont 

3. Idegen anyag kerül a szerkezetbe 2 pont 

 

c) Fogalmazza meg, milyen energia működteti a szerkezetet és miért alkalmazzák a 

járműmotorokon!    3 pont 

 

A turbófeltöltőt a kipufogógáz kinetikus energiája működteti és a motorok 

teljesítményének növelése, a fogyasztás és károsanyag-kibocsátás csökkentése céljából 

építik be a járművekbe. 

 

1 Levegősűrítő (kompresszor)    1 pont 

2 Turbina       1 pont 

3 Wastegate szelep      1 pont 
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6. Feladat 12 pont 

Egészítse ki a táblázatot a négyütemű dízelmotor munkafolyamatának megnevezésével és 

adataival. Rajzolja le a 2 ütem p - V diagramját a jelleggörbe berajzolásával! 

A négyütemű 

dízelmotor 

munkafolyamatának 

ütemei 

1. ütem 

 

2. ütem 

 

Az ütem megnevezése szívás sűrítés (kompresszió) 

A szívószelep állása nyitva zárva 

A kipufogószelep állása zárva zárva 

A sűrítőtér 

hőmérséklete (°C) 
kb. 100 750-900 

A sűrítőtérben lévő 

nyomás (bar) 
0,8-0,9 25-45 

Nyomás-térfogat (p -V) 

diagram 

  

Helyes válaszonként adható: 1 pont  
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7. Feladat  

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

számozott szerkezeti elemek megnevezését!                         13 pont 

 

A szerkezet megnevezése: 3 pont 

Állandó mágneses, csúszó fogaskerekes, bolygóműves indítómotor 

 
 

Számozott szerkezeti elemek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Írja le, mi a bolygómű és a görgős szabadonfutó feladata!             4 pont

   

A bolygómű feladata:  

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

a belsőégésű motor indítási fordulatszámának biztosítása érdekében.  2 pont 

A görgős szabadonfutó feladata: 

Az indítómotor károsodásának megakadályozása (nagyon magas fordulatszám) a 

belsőégésű motor beindulása után.       2 pont 

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  1 pont 
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8. Feladat  

a.) Nevezze meg a képen látható, a forgattyús hajtómű részét képező szerkezetet és a 

számozott elemeinek nevét írja az ábra alatti táblázatba!                        13 pont 

 

A szerkezet megnevezése: Dugattyú a hajtókarral 2 pont 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) Írja le a dugattyú feladatait és igénybevételeit!                8 pont 

 

A dugattyú feladatai:  4 pont 

1. Az égés során keletkező gázerő továbbítása a hajtórúdon át a forgattyús tengelyre. 

1 

11 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

9 

10 

1 – Dugattyú tető  1 pont  2 – Kompresszió gyűrű  1 pont 

3 – Olajlehúzó gyűrű 1 pont  4 – Olajáteresztő gyűrű  1 pont 

5 – Dugattyú csapszeg 1 pont  6 – Seeger gyűrű   1 pont 

7 – Csapágycsészék  1 pont  8 – Hajtórúdfedél csavarok  1 pont 

9 – Hajtórúd fedél  1 pont  10 – Hajtórúd   1 pont 

11 – Dugattyúpalást  1 pont 
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2. Az égés során keletkező hő tovább vezetése a hengerfalra. 

3. Kétütemű motoroknál a gázcsere vezérlése. 

4. Tömítés az égéstér és a forgattyúház között. 

 

A dugattyú igénybevételei: 4 pont 

1. Az égésfolyamat során keletkező gázerő nyomása. 

2. Az alternáló mozgásból adódó oldalirányú erő. 

3. A mozgás miatt keletkező súrlódási erő. 

4. Az égés során keletkező hőhatás. 

 

9. Feladat  

a) Az ábrán egy benzinbefecskendező rendszer szerkezetének részletét látja. Nevezze meg a 

befecskendező rendszert!                              3 pont 

A rendszer megnevezése: Mono-Jetronic benzinbefecskendező rendszer  

 

 

b) Írja a táblázatba a számozott szerkezeti elemek megnevezését!             6 pont 

 

 

 

 

 

 

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

rendszernyomás?                    3 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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e) Nevezze meg az alábbi ábrán látható vizsgálati eszközt és annak számokkal jelölt részeit! 

                                7 pont 

Megnevezés: Kompresszió-mérő műszer 3 pont 

 

10. Feladat  

a) Nevezze meg az ábrán látható alkatrészt, számozott elemeit írja a táblázatba!    9 pont         

Megnevezés: Gyújtótranszformátor hengerenkénti gyújtórendszerhez 3 pont 

   

 

b) Írja le, milyen előnyei vannak a hengerenkénti gyújtótranszformátor alkalmazásának!  

5 pont 

A hengerenkénti gyújtótranszformátorok alkalmazása feleslegessé teszi a forgó elosztó 

alkalmazását, így nincs mozgó, kopó alkatrész a gyújtórendszerben. Megoldható a 

hengerenkénti (henger szelektív) gyújtásvezérlés, amely biztosítja az egyes hengerek 

igényének megfelelő, optimális előgyújtási időpont beállítását.  

1– Elektromos csatlakozó    1 pont 

2– Lemezelt vasmag     1 pont 

3– Szekundertekercs    1 pont 

4– Primertekercs     1 pont 

5– Nagyfeszültségű csatlakozó   1 pont 

6– Gyújtógyertya     1 pont 

1 – viaszréteges diagrampapír 1 pont 

2 – írószerkezet 1 pont 

3 – dugattyú 1 pont 

4 – gumikúp 1 pont 
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c) Nevezze meg az ábrákon látható érzékelő elemeket!    4 pont   

             

 

 

 

 

11. Feladat  

a) Írja le, milyen jeladóval vezéreljük a fenti ábrán látható gyújtóberendezést!                3 pont 

A jeladó megnevezése: Hall jeladó  

 

 

 

 

Piezoelektromos 

kopogás érzékelő 

NTK típusú 

hőmérsékletérzékelő 
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b) A képen egy gyújtóberendezés primer és szekunder gyújtás oszcillogramjait látja. Írja le, 

mit jelent a zárásszög fogalma és nevezze meg a szekunder gyújtáskép számozott jellemzőit! 

14 pont 

 

  
 

Zárásszög fogalma: 

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.        5 pont 

        

Írja a képen látható oszcillogramok alá, milyen motorfordulatszámhoz tartozó zárásszög 

értékeknek megfelelő primer áramképeket lát!     3 pont   

  

 

 

  

c) Sorolja fel, milyen mérőeszközökkel lehet a gyújtóberendezések teljeskörű vizsgálatát 

elvégezni?                    6 pont 

 

1. ellenállásmérő műszer 1 pont 

2. kis és nagyfeszültségű feszültségmérő műszer 1 pont 

3. árammérő műszer  1 pont 

4. oszcilloszkóp  1 pont 

5. stroboszkóp  1 pont 

6. zárásszögmérő műszer 1 pont 

1 – Szikrafej   2 pont 

2 – Ívfenntartó feszültség 2 pont 

3 – Periódus idő  2 pont 

1 

3 2 

Magas fordulatszám Közepes fordulatszám Alacsony fordulatszám 
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d) Írja az ábrák alá milyen hibridhajtási megoldást lát az alábbi ábrákon?    6 pont 

 

 

- Soros hibridhajtás 3 pont 

 

 

- Párhuzamos hibridhajtás 3 pont 

 

 

 


