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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

A feladatlap átvétele után minden oldalra írja rá a versenyzői kódját! 

Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb 

kérdések megválaszolásával kezdje. 

− A feladatokat az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

− A feladatok megoldása közben csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

− Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön (kék színnel író toll, rajzfeladat esetén ceruza, 

vonalzók, körző)) 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 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 

a) Az ábrán lévő számokat párosítsa a megfelelő megnevezéssel!     6 pont 

 

 

  

  

 4 - fényezés     (1 pont) 

 2 - PUR ragasztó  (1 pont) 

 1 - szélvédő (1 pont) 

 3 - kerámia réteg (1 pont) 

 5 - karosszéria (1 pont) 

 6 - alapozó-primer (1 pont) 

  

 

b) Ismertesse a MIG forrasztás elvét, anyagleválasztási módjait és az alkalmazott 

védőgázait! 12 pont 

Megoldás: 

 

A MÍG forrasztás elve: 

A MIG – forrasztás eljárásnál két különböző anyagot (acél- és 

rézötvözet) kötnek össze, melynél a kötési hely kettős jellemzővel 

rendelkezik: 

- forrasztásos kötés az acél és a réz között, 

- hegesztéses kötés magában a réz kiegészítő huzalban    (5 pont) 

 

A MIG forrasztás anyagleválasztási módjai: 

A MIG - forrasztásnál, a hegesztéssel szemben, rézbázisú 

huzalelektródát alkalmaznak hozaganyagként. Az anyagleválasztás 

vagy rövid ívű (rövidzáras), vagy impulzusos ívfényhegesztéssel 

történik, utóbbi (forróbb) folyamat.  (4 pont) 

  

Alkalmazott védőgázok: 

Védőgázként a tiszta argont adják meg. A hozaganyagok 

függvényében az argonhoz más gázokat is hozzá adhatnak kisebb 

mennyiségben, mint pl. CO2, O2, He, N2, H2. A karosszériajavítás 

esetére meghatározó az adott járműgyártó véleménye.   (3 pont) 
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2. Feladat                  10 pont 

A felsorolásból válassza ki és írja az ábrák alatti vonalra az ábrákon látható csavarbiztosítások 

elnevezését!  

Megoldás: 

− biztosítás ellenanyával, 

− huzalos biztosítás, 

− koronásanya-sasszeg biztosítás, 

− rugós alátétes biztosítás, 

− biztosítólemezes megoldás, 

 

 

 

 

 

 

 rugós alátétes biztosítás (2 pont) biztosítás ellenanyával (2 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 koronásanya-sasszeg biztosítás (2 pont) biztosítólemezes megoldás (2 pont) 

 

 

 

 

 

 

 huzalos biztosítás (2 pont) 
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3. Feladat                  20 pont 

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

helytelenségüket a „Hamis” szavak bekarikázásával jelölje!  

Megoldás: 

A paneles építési mód legnagyobb előnye, hogy a panel cseréje esetén a ráfordított munkaidő 

hosszabb lesz. Igaz Hamis   (2 pont) 

 

Az önhordó vázszerkezetes építési mód alkalmazása esetén teljesen feleslegessé válik az 

alváz. Igaz  Hamis (2 pont) 

 

Szegecsszár hossz meghatározásánál figyelembe kell venni az anyagvastagságot. 

 Igaz  Hamis (2 pont) 

 

Mikro ötvözött acélok fő ötvözője az alumínium és a szilícium.  

 Igaz Hamis  (2 pont) 

 

Lánghegesztési eljárásnál a lángmag hője eléri a 4500 fokot. 

 Igaz Hamis  (2 pont) 

 

Egyrétegű biztonsági üveg gyártása során a készre leszabott, egyszerű üvegből készült táblát 

kemencében erősen felhevítik (szükség szerint alakítják), majd hideg levegősugárral hirtelen 

lehűtik (edzik). Igaz  Hamis (2 pont) 

 

Az előrajzolás célja, hogy a műhelyrajz megadott méreteit vonalak és pontok segítségével a 

megmunkálandó munkadarab felületén pontosítsuk.  

Igaz Hamis  (2 pont) 

 

A védőgázos hegesztőgép beüzemelésénél először a huzalelőtolás beszabályozását kell 

elvégezni. Igaz Hamis  (2 pont) 

 

Szilárd (szoros) illesztés esetén a csap tűrésének felső határa nagyobb, mint a furat tűrésének 

alsó határa. Igaz  Hamis (2 pont) 

 

Mélyhúzás közben folyamatosan csökken az anyag külső átmérője. 

 Igaz  Hamis (2 pont) 
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4. Feladat                  10 pont 

A rendelkezésre álló szavak közül válassza ki a megfelelőket, és segítségükkel egészítse ki a 

számokkal jelölt mondatok hiányzó részeit úgy, hogy azok értelmes, szakmailag helyes 

tartalommal rendelkezzenek!  

Szavak: erő, fizikai, kohézió, adhézió, oldhatatlan, illékony, hő, hozaganyag, segédmunkás, 

kapcsolódó,  

Megoldás: 

1. A hegesztés kohéziós kapcsolatot létesítő oldhatatlan kötési mód.  (2 pont)  

2. A kötés létrehozható hozaganyaggal (összekötő fémmel) vagy a nélkül.  (2 pont) 

3. A hegesztési eljárás során a szerkezeti elemeket a fématomok belső kohéziós erői 

egyesítik.  (2 pont) 

4. A kohéziós kapcsolatot létrehozhatjuk erőhatással, hőhatással, valamint erő és hő együttes 

alkalmazásával.   (4 pont) 

 

5. Feladat                             12 pont 

A karosszérialakatos szakember egyik feladata a védőgázos hegesztőgép üzembe helyezése. 

Az üzembe helyezés lépéseinek helyes sorrendjét a lépések előtt kijelölt helyre beírt szám 

segítségével tegye helyes sorrendbe!  

Megoldás: 

    1      Feszültség alá kell, helyezi a készüléket (2 pont) 

    6     A hegesztési ívet a helyes ívhossz megválasztásával lehet fenntartani (2 pont) 

    2     Be kell állítani a védőgáz nyomást (2 pont) 

    4     A szükséges áramerőséget be kell állítani (2 pont) 

    5     A beszabályozások után a pisztolyon lévő indítógomb megnyomásával 

megkezdődhet az ívgyújtás után a hegesztés (2 pont) 

    3     Huzalelőtolást be kell szabályozni (2 pont) 

6. Feladat                             10 pont 

Az ábrán CO2 védőgázos hegesztés vázlata látható. Nevezze meg a számmal jelzett részeket!  

Megoldás: 

 

1) huzalcséve 

2) előtoló görgők 

3) hegesztőhuzal 

4) gázterelő fúvóka 

5) árambevezető hüvely 

6) hegesztőív 

7) varrat 

8) áramló védőgáz 

9) alapanyag 

10) áramforrás 
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7. Feladat                  10 pont 

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül válassza ki és húzza alá az igaz választ!  

Megoldás: 

a) Hány liter gáz keletkezik 1 kg cseppfolyós CO2 gázból? 

▪ 1,509 m3 

▪ 609 l 

▪ 509 l (2 pont) 

b) CO2-védőgázos hegesztés esetén mivel védjük a gázfúvókát a fröcskölés ellen? 

▪ Gázolajjal 

▪ Szilikon-olajjal (2 pont) 

▪ Vékony zsírbevonattal 

c) CO2-védőgázos hegesztés áramerősségét hogyan állítjuk be? 

▪ Fokozatnélküli áramerősség-kapcsolóval 

▪ Áramtartomány-kapcsolóval 

▪ A huzal előtolási sebesség változtatásával (2 pont) 

d) Milyen áram-nemű és jelleggörbéjű áramforrást használunk a CO2-védőgázos 

hegesztéshez? 

▪ Váltakozó áramú meredeken eső (100 A-enként 15 V esés) jelleggörbéjűt 

▪ Egyenáramú meredeken eső (100 A-enként 10 V esés) jelleggörbéjűt 

▪ Egyenáramú lapos, közel vízszintes jelleggörbéjűt (2 pont) 

e) A CO2-védőgázos hegesztés ívfeszültségének növelésével milyen hatást ér el? 

▪ Csökken a beolvadási mélység, növekszik a varrat szélessége és az ötvözők 

kiégése (2 pont) 

▪ Csökken a varrat szélessége és a beolvadási mélység, növekszik az ötvözők kiégése 

▪ Növekszik a beolvadási mélység és a varrat szélessége, csökken az ötvözők kiégése 
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8. Feladat                  12 pont 

Válaszoljon az elektronikus működésű pirotechnikai övfeszítők javításával kapcsolatos 

kérdésekre!  

Megoldás: 

1. Hogyan jellemezhető a gépjármű használatának során az elektronikus működésű 

pirotechnikai övfeszítő működőképessége? 

A pirotechnikai egység korlátlan ideig működőképes marad, és nem igényel 

karbantartást.                  (2 pont) 

2. Hogyan javítjuk az övfeszítő mechanikus részeit? 

Az övfeszítő mechanikus részét nem szabad szétszerelni, javítani. Ha szükséges, 

például mechanikai sérülések esetén, a komplett egységet ki kell cserélni.       (2 pont) 

3. Az elektronikus működésű pirotechnikai övfeszítő lassulás kapcsolóját több mint 0,5 m 

magasról véletlenül leejtjük. Ez után mi a teendő a lassulás kapcsolóval? 

Ha a lassulás kapcsoló 0,5 m-nél nagyobb magasságról leesik a földre, nem szabad a 

gépkocsiba beszerelni.                 (2 pont) 

4. Hogyan akadályozzuk meg szerelés közben az elektronikus működésű pirotechnikai 

övfeszítő téves működtetését? 

Szerelési műveletek közben az övfeszítő téves működtetésének elkerülése érdekében 

célszerű az akkumulátor negatív saruját levenni.             (2 pont) 

5. Mi a teendő a már egyszer aktiválódott elektronikus működésű pirotechnikai 

övfeszítővel? 

Ha baleset következtében az övfeszítő aktiválódott, úgy mind a pirotechnikai 

egységet, mind a lassuláskapcsolót ki kell cserélni.             (2 pont) 

6. Hogyan járunk el, ha gépjárművünk roncstelepre kerül, és az elektronikus működésű 

pirotechnikai övfeszítő még hibátlan? 

Ha a pirotechnikai övfeszítő nem használódott el, de a gépkocsi a roncstelepre kerül, 

külső tápfeszültség rákapcsolásával körültekintő módon aktiválni kell.          (2 pont) 
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9. Feladat                  12 pont 

Röviden ismertesse a belső égésű motorok kipufogórendszerének feladatait!   

Megoldás: 

1. feladata: 

Az égéstérből erős impulzusokkal kilépő égéstermékek zajának csillapítása, úgy, hogy 

egy meghatározott zajszintet ne lépjen túl.              (2 pont) 

2. feladata: 

Az égéstérből nagy nyomáson kilépő égéstermék nyomásának csökkentése a zajszint 

csökkentésének érdekében.                 (2 pont) 

3. feladata: 

A kipufogógáz áramlásának lehetőleg akadály nélküli biztosítása (a kipufogórendszer ne 

jelentsen túl nagy ellenállást a gázok elvezetésénél).            (2 pont) 

4. feladata: 

A kipufogógáz veszélytelen elvezetése oly módon, hogy az ne kerüljön a jármű belső 

tereibe.                   (2 pont) 

5. feladata: 

Katalizátoros jármű esetében a károsanyag kibocsátás (emisszió) előírt mértékű 

csökkentése.                    (4pont) 

 

10.  Feladat                    6 pont 

Határozza meg a szegecs egyes részeinek helyes elnevezését, és írja a megfelelő helyre!   

  

(2 pont) 

 

(2 pont) 

 

 

(2 pont) 
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11.  Feladat                  16 pont 

Az alábbi ábrán egy személygépkocsi héjszerkezete és annak keresztmetszetei láthatók. 

Azonosítsa be a héjszerkezeten lévő számozást, és jelölje ugyanazon számmal a megfelelő 

keresztmetszetet!  

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Helyes jelölésenként 2 pont) 

12.  Feladat                  12 pont 

Határozza meg az ábrán látható lemezprofil kiterített hosszát a közelítő képlet segítségével!  

A legkisebb hajlítási sugár: R=1,6 [mm], t=1 [mm].  

Megoldás:  

Jelölések: 

L1 = 10 [mm] 

L2 = 25 [mm] 

L3 = 25 [mm] 

L4 = 10 [mm]                                                                                                     (összesen 1 pont) 

Összefüggés: 

A kiterített hossz = a külső hosszúságok összege − a rövidülések összege.                    (1 pont) 

Rövidülés hajlításonként: 

         (2 pont) 

         (3 pont) 

A kiterített hossz: 

        (2 pont) 

           (3 pont) 
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13.  Feladat                  22 pont 

Egy kisteherszállító gépjármű felépítményét kell leszigetelnie a rakfelület kivételével. A tető 

félkörívelésű, a homlok és hátfalon két szellőzőnyílás van elhelyezve, melyek mérete 

egyenként a x b=0,4 [m] x 0,3 [m]. 

Határozza meg a szigetelendő felületet nagyságát [m2] -ben!  

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás: 

Méretek értelmezése, átváltása: 

A felépítmény hossza: L=320 [cm] = 3,2 [m]  (1 pont) 

A felépítmény szélessége: B=190 [cm] = 1,9 [m]  (1 pont) 

A felépítmény sík oldallapjának magassága: H=135 [cm] = 1,35 [m]  (1 pont) 

Az ívelt felső rész sugara: R=95 [cm] = 0,95 [m]  (1 pont) 

A szellőzőnyílások egyenkénti területe: 

  (3 pont) 

A felépítmény sík oldallapjának területe: 

  (3 pont) 

A felépítmény sík hátlapjának területe: 

  (3 pont) 

Az ívelt felső rész palástjának területe: 

  (3 pont) 

Az ívelt felső rész végeinek területe: 

  (3 pont) 

A felépítmény szigetelendő területe: 

 

                               (3 pont) 
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14.  Feladat                  30 pont 

Szerkessze meg az axonometrikusan és vetületi képeivel ábrázolt alkatrész kiterített rajzát 

M1:1 méretarányban! A terítékrajzot méretezze be!  
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Megoldás: 

 

M1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méretarány: (5 pont) 

Mérethelyes és alakhű kiterített kép: (10 pont) 

Méretezés megvalósítása: (10 pont) 

Szabványelőírások betartása (vonalvastagság, méretjelölések): (5 pont) 


