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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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Gépjárműépítő, szerelő feladatai 

1. Feladat               ….. pont / 50 pont 

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

1.1. Milyen ellenőrző művelet látható az alábbi ábrákon?                2 pont 

  

a) Hűtőfolyadék ellenőrzése. 

b) Szívócső-depresszió ellenőrzése. 

c) Motorolaj-nyomás ellenőrzése. 

1.2. Mely ellenőrző művelet látható az alábbi ábrán?                2 pont 

 

a) Ablaktörlő folyadék ellenőrzése. 

b) Motorolaj szint ellenőrzése. 

c) Fékfolyadék ellenőrzése. 

1.3. Az alábbi állítások közül melyik a karbantartás definíciója?                2 pont 

a) Azok a ciklikusan megismétlődő műveletek melyeket el kell végezni a gépkocsik 

megbízhatóságának és rendeltetésszerű használatának megőrzése érdekében. 

b) Azok a szerelési műveletek melyeket el kell végezni a gépkocsik meghibásodása 

esetén. 

c) Azok a javítási műveletek melyeket el kell végezni a gépkocsik meghibásodása 

esetén. 

1.4. Az alább felsorolt műveletek közül mely nem tartozik a karbantartási műveletek közé?  

2 pont 

a) Ápolási és szerviz műveletek. 

b) Gépjármű vizsgálati műveletek. 

c) Féltengely csere. 

1.5. Az alábbi felsorolások közül melyik nem ápolási művelet?               2 pont 

a) Alsómosás. 

b) Belsőtisztítás. 

c) Motorolaj csere. 
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1.6. Mely olajok teljesítményszintjét jelölik SF, SG, SH betűkkel?                                 2 pont 

a) Benzin üzemű motorokét. 

b) Dízel üzemű motorokét. 

c) Hajtómű olajokét. 

1.7. Mely karbantartási művelet tartozik az alább felsoroltak közül a jármű 

forgalombiztonsági vizsgálatához?                                                                    2 pont 

a) Légszűrő csere. 

b) Szervokormány ellenőrzése. 

c) Fűtőventilátor ellenőrzése/véleményezése. 

1.8. Mely műveletet kell elvégeznie a karbantartási ciklus legvégén?               2 pont 

a) A szervizintervallum-jelző nullázás. 

b) Fékbetét ellenőrzése. 

c) Fékpedálút ellenőrzése. 

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

rendszeresen cserélni?               2 pont 

a) Levegőszűrő. 

b) Levegő hőmérsékletmérő. 

c) Levegő mennyiség mérő. 

1.10. Mely karbantartási műveletet kell elvégeznie a motortérben?               2 pont 

a) Fékpedálút ellenőrzése. 

b) Motorolaj-szint ellenőrzés-utántöltés. 

c) Kézifék ellenőrzése. 

1.11. A tolómérő ábráján melyik betű jelöli a műszer azon részét, amivel a külső átmérőt 

lehet mérni?                2 pont 

 

a) „A” betű 

b) „B” betű 

c) „C” betű 

d) „D” betű 

1.12. Az alábbi felsorolások közül melyik nem ápolási művelet?               2 pont 

a) Alsómosás. 

b) Felsőmosás. 

c) Automata sebességváltó olaj-ellenőrzés/feltöltés. 
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1.13. Milyen ellenőrző művelet látható az alábbi ábrán?                2 pont 

 

a) Hűtőfolyadék szint ellenőrzése. 

b) Ablakmosótartály ellenőrzése. 

c) Fékfolyadék ellenőrzése. 

1.14. 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. 

1.15. Az alább felsorolt műveletek közül mely nem tartozik a karbantartási műveletek közé?

                2 pont 

a) Fényszórómosó ellenőrzése. 

b) Gépjármű vizsgálati műveletek. 

c) Féltengelycsukló csere. 

1.16. Mely olajok teljesítményszintjét jelölik GL-1, GL-2 betűkkel?                2 pont 

a) Benzin üzemű motorokét. 

b) Dízel üzemű motorokét. 

c) Hajtómű olajokét. 

1.17. Mely karbantartási művelet tartozik az alább felsoroltak közül a jármű 

forgalombiztonsági vizsgálatához?               2 pont 

a) Műszerek ellenőrzése/véleményezése. 

b) Fékek ellenőrzése. 

c) Hűtőventilátor ellenőrzése/véleményezése. 
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1.18. Mely karbantartási műveletet során nem kell megemelni a gépjárművet?             2 pont 

a) Automata sebességváltó olaj-szivárgás ellenőrzéséhez. 

b) Első fékbetétek ellenőrzése/szakvéleményezése. 

c) Világítórendszer ellenőrzése/szakvéleményezése. 

 

1.19. Mely karbantartási műveletet során kell teljesen megemelni a gépjárművet?        2 pont 

a) Motorolaj szivárgás ellenőrzés. 

b) Fékszervó ellenőrzés. 

c) Légzsák egység ellenőrzés. 

1.20. Mely karbantartási műveletet kell elvégeznie a motortérben?               2 pont 

a) Irányjelzők, vészvillogók ellenőrzése. 

b) Fékpedálút ellenőrzése. 

c) Hűtőrendszer nyomásvizsgálat. 

1.21. Mely művelet tartozik a jármű forgalombiztonsági vizsgálatához?                2 pont 

a) ABS működésének ellenőrzése. 

b) Pollenszűrő csere. 

c) Ajtózárak, csuklópántok ellenőrzése. 

1.22. Mit jelent a gumiabroncson lévő TWI jelölés?                2 pont 

 

a) Winter (téli gumiabroncs). 

b) Tread Wear Indicator (kopásjelző). 

c) A szelep elhelyezésének iránya. 

1.23. Mit jelentenek az alábbi jelölések?                2 pont 

Típus  Dexron II 

liter  3 

a) Szervokormány folyadék. 

b) Fékolaj. 

c) Automata sebességváltó olaj. 
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1.24. Mire vonatkoznak az alábbi jelölések?                2 pont 

Gyártmány Bosch 

Típus  FLR8LDCU 

mm  0,9-1,1 

a) Lambda-szondára. 

b) Gyújtógyertyára. 

c) Izzógyertyára. 

 

1.25. Milyen művelet látható az alábbi ábrán?               2 pont 

 

a) Ablakmosó szint ellenőrzése. 

b) Fékolaj szint ellenőrzése. 

c) Hűtőfolyadék szint ellenőrzése. 
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2. Feladat                …. pont / 16 pont 

A szervizben éves szinten felhasznált motorolaj mennyiség 2000 l, ezért érdemes megfelelő 

beszállítónál megrendelni. Három ajánlat közül választhatunk: 

1. ajánlat: 

900 Ft/l egységár esetén, 10 % kedvezmény az 1600 litert meghaladó mennyiségre. 

2. ajánlat: 

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

3. ajánlat: 

1100 Ft/l egységár esetén, 30 % kedvezmény a 600 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 
2000 l 

900 Ft/l 

  

 

  

2. ajánlat 
2000 l 

1000 Ft/l 

  

 

  

3. ajánlat 
2000 l 

1100 Ft/l 

  

 

  

Helyes válaszonként adható 1 pont.                 15 pont 

Választott ajánlat: 

A(z) .… ajánlatot célszerű választani, mert ez a leggazdaságosabb.                1 pont 



Versenyzői kód:  51  
 

9/18 

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

34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő 

Gépjárművek felépítése, szerkezete, szerelése, ellenőrzése 

3. Feladat               

Az alábbi ábrán egy négyütemű motor szívási üteme látható. 

 

 

 

 

c) Az alábbi ábra a szívószelep vezérműtengelyének „korai” és késői” helyzetéhez 

tartozó szívószelep-vezérlési szöghelyzeteit mutatja.                                ….. pont / 6 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatokat és egyben magyarázza meg annak okát (következő oldalon 

folytatódik)! 

 
Alapjárati és részterhelés tartományban a szívószelepek vezérműtengelye ….………. 

helyzetű.                1 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

a) Sorolja fel a hengerfeltöltés javításának lehetőségeit 

szívó motor esetén!                              ….. pont / 8 pont 

− …………………………………………………………

………………………………………                  2 pont 

− …………………………………………………………

………………………………………                 2 pont 

− …………………………………………………………

………………………………………                 2 pont 

−  …………………………………………………………

………………………………………                 2 pont 

b) Sorolja fel, milyen esetekben romlik a motor 

feltöltése!                                              ….. pont / 4 pont 

−  …………………………………………………………

………………………………………                  2 pont 

− …………………………………………………………

………………………………………                  2 pont 
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Teljes terhelés és a kis fordulatszám tartományban a szívószelep vezérműtengelye 

……………” helyzetben van.                1 pont 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Feladat  

a) Nevezze meg a dugattyús motor alkatrészeit!                                    ….. pont / 7 pont 

 

b) Válaszoljon az alábbi kérdésekre!                                                     ….. pont / 14 pont 

Hogyan történik a hengerfej leszorítása (rögzítése) a motortömbhöz?                       2 pont 

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

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

Mire kell különösen ügyelni a hengerfej rögzítésénél?                                               2 pont 

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

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

Milyen anyagból készítik a vízhűtéses hengerfejet?                                                   2 pont 

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

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

Milyen következményekkel jár a hengerfejcsavarok túlhúzása? 2 pont 

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

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

Jellemezze egy kopogásálló égéstér alakját! 2 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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Milyen hatása van az olyan égéstérnek, ahol a dugattyútető és a hengerfej között a 

felsőholtpontban egy szűk zóna (keskeny tér) van?                                                    2 pont 

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

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

Mikor beszélünk „balra forgó” motorról?                                                                  2 pont 

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

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

5. Feladat                …. pont / 12 pont 

Milyen technológiákat mutatnak az alábbi ábrasorozatok? 

Írja a képek alá azok jelentését jelölő nagybetűket! 

„A” – A hajtórúd sugárirányú játékának vizsgálata. 

„B” – A hajtórúd tengelyirányú játékának vizsgálata. 

„C” – Dugattyúbeszerelés. 

„D” – Dugattyúgyűrű beszerelése. 

„E” – Dugattyúgyűrű-hézag vizsgálata. 

„F” – A dugattyúgyűrű horonyban való játékának vizsgálata. 

Helyes válaszonként adható: 2 pont 

   

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

   

...... ...... ...... 
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6. Feladat  

a) Sorolja fel a kenés feladatát!                   ….. pont / 6 pont 

−   ............................................................................................................................................  

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

−   ............................................................................................................................................  

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

−   ............................................................................................................................................  

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

−   ............................................................................................................................................  

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

−   ............................................................................................................................................  

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

−   ............................................................................................................................................  

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

Helyes válaszonként 1 pont adható. 

b) Az adott gépkocsi motorjába az alábbi ábrán látható motorolajat kell betöltenie. 

Mit jelentenek az olajos flakonon lévő alábbi jelölések?                   ….. pont / 3 pont 

 
 

 

 

c) A motorolaj mely tipikus minőségi jellemzőit mutatják az alábbi mennyiségek? 

….. pont / 6 pont 

Tipikus értékek Minőségi jellemzők 

14 mm2/s …………………………………… 1 pont 

95 mm2/s …………………………………… 1 pont 

0,866 g/cm3 …………………………………… 1 pont 

-39 °C …………………………………… 1 pont 

SAE 10W-40 –............................................................... 

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

               1 pont 

ACEA A3/B4-08 –................................................................ 

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

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

               1 pont 

API SL/CF –................................................................ 

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

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

               1 pont 
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A következő, a motorolaj szintjének ellenőrzéséhez fűződő állítások közül melyik a 

helyes? Húzza alá a helyes választ!                2 pont 

− Olajcsere esetén nem fontos, hogy a jármű vízszintesen álljon. 

− Az ellenőrzést járó motornál kell elvégezni. 

− A szint rendben van, ha az a „Min” és a „Max” jelzések között van. 

− Az ellenőrzéshez nem fontos a nívópálcát végig lenyomni. 

− Az olaj betöltése után a szint rögtön ellenőrizhető. 

 

7. Feladat                …. pont / 14 pont 

A nyomatékváltó az erőátviteli láncban a tengelykapcsoló és a tengelyhajtás között 

helyezkedik el. 

Sorolja fel a nyomatékváltó feladatait! 

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

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

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

Milyen típusú nyomatékváltók rajzai láthatók az alábbi ábrákon és milyen hajtású 

gépkocsikban használják ezeket? 

 

Típus: ............................................................................................................................  2 pont 

Hajtás: ......................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................. 2 pont 
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Típus: ............................................................................................................................  2 pont 

Hajtás .......................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................. 2 pont 

8. Feladat  

A tengelykapcsoló a hajtásláncban a motor és a nyomatékváltó között helyezkedik el. 

a) Sorolja fel a tengelykapcsoló feladatait! (Helyes válaszonként 1 pont) ….. pont / 5 pont 

–  ........................................................................................................................................  

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

–  ........................................................................................................................................  

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

–  ........................................................................................................................................  

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

–  ........................................................................................................................................  

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

–  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  
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b) Nevezze meg az alábbi tengelykapcsoló számozott részeit!                ….. pont / 6 pont 

 

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

….. pont / 4 pont 

 

……………………………………………………………… 2 pont 

 

……………………………………………………………… 2 pont 

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

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

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

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

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

6 – ……………………....……               1 pont 
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9. Feladat                …. pont / 13 pont 

Nevezze meg a radiál gumiabroncs négy előnyét a diagonál gumiabronccsal szemben! 

−  ……………………………………………………………                1 pont 

−  ……………………………………………………………                1 pont 

−  ……………………………………………………………                1 pont 

−  ……………………………………………………………                1 pont 

Nevezze meg a radiál gumiabroncs számokkal jelölt részeit! 

 
Milyen műveletek láthatók az alábbi ábrákon? 

 

   

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

A kerékkiegyensúlyozás mely módszere látható az alábbi ábrán? 

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

 

A lengőkar alá helyezett érzékelő esetén, a betűvel jelzett helyek melyikére helyezné 

a műszer által jelzett ellensúlyt! 

Húzza alá a helyes választ! A B C jelzett helyre.                   2 pont 

1 – ……………………………               1 pont 

2 – ……………………………               1 pont 

3 – ……………………………               1 pont 
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10. Feladat                …. pont / 20 pont 

Készítsen művelettervet egy négyütemű Otto-motor kompresszió-végnyomás 

vizsgálatára! 

I. A vizsgálat lépései: 

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Vizsgálati dokumentációk, vizsgálati eszközök: 

A munkához használt dokumentációk: 

–  .......................................................................................                1 pont 

–  .......................................................................................                1 pont 

Szerszám:  

–  .......................................................................................                1 pont 

Vizsgálati eszköz: 

 

– ....................................................................................................................................

........................................................................................................                2 pont 

III. A vizsgálat körülményei: Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

– A vizsgálat ......................... hőmérsékletű motoron történik                2 pont 

– Az indítómotor fordulatszáma n = ................................. 1/min                2 pont 

– Meg kell akadályozni a ..................................... és a ............................. berendezés 

működését úgy, hogy csak az indítómotort működtetjük.                    2 pont 

IV. A vizsgálat kiértékelése: Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

– A megengedhető eltérés az egyes hengerek között: ........... bar                1 pont 

– Normál kompresszió-nyomás: ........... bar                1 pont 

– Kopási határ: ........... bar                1 pont 

V. A vizsgálat eredménye, értékelés: 

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

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

....................................................................................................................      2 pont 
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11. Feladat                           …. pont / 6 pont 

Az alábbi ábrán az indítórendszer ellenőrzésére alkalmas kapcsolás látható. 

 

Döntse el az állításokról, hogy igazak-e, vagy hamisak! Ha igaz az állítás karikázza be 

az „I” betűt, ha hamis, akkor a „H” betűt!                  6x1 pont 

Az akkumulátor nyugalmi feszültsége Uo = 12,8 V, akkor az akkumulátor zárlatos. 

 I H  

Ha indítózáskor viszonylag magas kapocsfeszültség és kis terhelőáram mérhető, nem az 

akkumulátor a hibás. 

 I H 

Ha indítózáskor alacsony feszültséget és áramerősséget mérünk – pl. 7 V-50 A –, akkor, 

az akkumulátor a hibás, vagy az energiaellátó rendszer működése nem megfelelő. 

 I H  

A generátor és a feszültségszabályzó jó, ha közepes motorfordulatszámon a feszültség 

megközelíti a 14 V-ot és a leadott töltőárama jelentős: pl. 20-30 A. 

 I H 

Gyakorlati tapasztalat szerint azokat a forrásokat minősíthetjük megfelelőnek, amelyek 

üzemi feszültsége egy kb. 10 s-os indítás végére sem esik 12 V névleges feszültség esetén 

9 V alá. 

 I H  

Az akkumulátor kiszerelésekor, mindig előbb a pozitív sarut kell lekötni, utána a 

negatívot, beszereléskor ennek a fordított sorrendjében kell eljárni. 

 I H  

 


