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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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1. Feladat … pont / 13 pont 

A javítóműhelybe beszállított jármű tulajdonosa nem megfelelő üzemi fékműködésre, 

szokatlan zajokra panaszkodik. A hibafeltáró vizsgálatok során a bal hátsó keréknél fékfolyadék 

folyást a féktárcsa, és a fékbetétek meghibásodását állapította meg.  

Végezze el a fékrendszer javítását, a szükséges alkatrészek cseréjével, valamint a 

fékfolyadék cseréjét! Az elvégzendő javítási tevékenységről készítsen árajánlatot az alábbi 

adatok felhasználásával! 

    

A javítás normaideje: 3,5 óra. Az óradíj nettó 12500 Ft. 

Az általános forgalmi adó 27%. 

A vizsgált gépkocsi adatai: 

Motorkód: ............................................................................. GA0 

Gyártmány: ........................................................................... MITSUBISHI 

Típus: .................................................................................... ASX 

Évjárat: ................................................................................. 2015 

 

A feladat végrehajtásához szükséges adatokat az alábbi táblázatban találja! 

 

Szükséges alkatrészek Nettó egységár Mennyiség 

Fékfolyadék 2860 Ft/liter 0,5 

Hátsó féktárcsa 11186 Ft/készlet 1 

Hátsó fékbetét kopás jelzővel 12911 Ft/készlet 1 

Féknyereg (bal hátsó) 21412 Ft/db 1 

 

A táblázatban szereplő adatok az Áfa-t nem tartalmazzák! 

Fékfolyadék bruttó ára:  .......................................................................... ... pont / 2 pont 

Hátsó féktárcsa bruttó ára: ....................................................................... ... pont / 1 pont 

Hátsó fékbetét kopás jelzővel bruttó ára: ................................................ ... pont / 1 pont 

Féknyereg (bal hátsó) bruttó ára:............................................................. ... pont / 1 pont 

Nettó alkatrészár összesen: ...................................................................... ... pont / 1 pont 

Nettó munkadíj: ....................................................................................... ... pont / 2 pont 

Bruttó alkatrész ár:  ................................................................................. ... pont / 2 pont 

Bruttó munkadíj: ..................................................................................... ... pont / 2 pont 

A számla bruttó végösszege:  .................................................................. ... pont / 1 pont 
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2. Feladat … pont / 6 pont 

A szervizbe indítási nehézségek miatt kerül javításra egy gépjármű. A javítás első lépéseként 

fel kell tölteni az indító akkumulátort.  

A) Írja le milyen jellegű töltés jelleggörbéi láthatóak az alábbi ábrán! 

A töltés jellege: 

 

   ............................................................................................................  ... pont / 2 pont 

 

 

 

B) Mikor alkalmazzuk ezt a töltési módot? 

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

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

 ............................................................................................................  ... pont / 2 pont 

C) Írja le, mekkora lehet a töltőáram értéke abban az estben,  

ha az akkumulátor névleges kapacitása 75Ah! 

 ............................................................................................................  ... pont / 2 pont 
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3. Feladat  … pont / 8 pont 

Az alábbi ábrán a Mono-Jetronic benzinbefecskendező rendszer blokkvázlata látható! 

 

 

 

A) Sorolja fel azokat az egységeket, amelyek a vezérlőegységtől kapott jelek alapján 

működnek!          

−  .................................................................................................   ... pont / 1 pont 

−  .................................................................................................   ... pont / 1 pont 

−  .................................................................................................   ... pont / 1 pont 

−  .................................................................................................   ... pont / 1 pont 

 

B) Egy négyhengeres motornál főtengely fordulatonként, hányszor történik 

befecskendezés, és hogyan szabályozza a tüzelőanyag- mennyiségét a vezérlőegység?

  

−  .................................................................................................   ... pont / 2 pont 

−  .................................................................................................  ... pont / 2 pont 
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4. Feladat … pont / 9 pont 

Az alábbi ábrán egy korszerű gépkocsi villamos hálózatának részlete látható. 

 

 

 

A) Nevezze meg az ábrán látható rendszert és annak típusát és a betűkkel jelölt 

szerkezeti elemeit!   

A rendszer és típusának megnevezése:  

.................................................................   ... pont / 2 pont 

 

A betűkkel jelölt szerkezeti elemek megnevezése: 

N – ...................................................................... ... pont / 1 pont 

D – ...................................................................... ... pont / 1 pont 

P – ....................................................................... ... pont / 1 pont 

 

B) Írja le, mi a feladatuk és hogyan működnek a D- jelű (az ábrán nyilakkal jelölt) 

alkatrészek! 

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

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

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

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

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

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

 

 ... pont / 4 pont 
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5.  Feladat … pont / 18 pont 

A) Rajzolja le egy négyütemű Otto-motor egyszerűsített vonalas ábráját a szívási 

ütemben úgy, hogy a forgattyúkar 45o-kal legyen az alsó holtpont előtt!  

 

 ... pont / 4 pont 

 

B) Jelölje az ábrán a szívó és a kipufogó szelepeket, írja  

az ábrához azok helyzetét!  ... pont / 3 pont 

 

C) Jelölje a forgattyú körön a szívószelep nyitvatartási tartományát,  

ha a szívószelep nyit a FHP előtt 30o-kal és zár az AHP után 60o-kal! 

 ... pont / 2 pont 

D) Számolja ki, mekkora a szívószelep nyitvatartási szöge?    

Számítás: 

 

 ... pont / 2 pont 

E) Számolja ki mekkora a kipufogószelep nyitvatartási szöge, 

ha az AHP előtt 60o-kal nyit, és a FHP előtt 5o-kal zár?     

 Számítás: 

 

 ... pont / 2 pont 

F) Sorolja fel a hengerfeltöltés javításának lehetőségeit!     

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

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

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

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

– ...................................................................................................  ... pont / 1 pont 
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6. Feladat … pont / 11 pont 

A) Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

A távolsági fényszórónak az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben ........ m-re kell 

megvilágítania úgy, hogy a fényszóró középpontjában a megvilágítás ................... - nál 

nagyobb legyen (megadott helyen mérve). 

 ... pont / 2 pont 

A tompított fényszórónak anélkül, hogy a szembejövőt vakítaná az út felületét a jármű előtt 

sötétben, tiszta időben, ....... m-re kell megvilágítania.     

 ... pont / 1 pont 

B) Karikázza be a helyes állítás betűjelét, vagy húzza alá  

az alábbi állítások közül a helyeset! 

 

1) Milyen szerkezeti egység látható az alábbi ábrán?     

 
 

a) A kerámia alapú oxidációs katalizátor szerkezete  

b) A kerámia alapú részecskeszűrő szerkezete 

c) NOx – tároló katalizátor szerkezete 

 ... pont / 2 pont 

2) Milyen károsanyag csökkentő rendszer látható az alábbi ábrán?  

 

 

a) Nitrogén-oxidok katalitikus redukciója (SCR) látható 

b) Szinter - fém részecskeszűrő látható 

c) Kipufogó rendszer adalékos rendszerű részecskeszűrővel ... pont / 2 pont 
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3) A tároló katalizátor milyen módon tárolja az NO2 –t?   

a) Bárium-karbonát segítségével tárolja az NO2 –t 

b) AdBlue segítségével tárolja az NO2 –t 

c) Vasvegyületek segítségével tárolja az NO2 –t  ... pont / 2 pont 

 

4) Miért szükséges a dízelmotoroknál időnként a kipufogógáz  

hőmérsékletét pl. késleltetett utó- befecskendezéssel növelni? 

a) A motor fajlagos fogyasztásának csökkentése miatt 

b) A koromszűrő regenerálása miatt 

c) A motor teljesítményének növelése miatt  ... pont / 2 pont 

 

 

7. Feladat … pont / 12 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán lévő hidrodinamikus nyomatékváltó számokkal jelölt 

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

   

 
 

Jellemzői:  

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

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

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

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

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

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

 ... pont / 6 pont 

 

 

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

2 – .............................................................  ... pont / 1 pont 

3 – ............................................................  ... pont / 1 pont 

4 – ............................................................   ... pont / 1 pont 

5 – ............................................................   ... pont / 1 pont  

6 – ............................................................   ... pont / 1 pont 
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8. Feladat … pont / 14 pont 

A jármű műszerfali képernyőn az alábbi szimbólumok láthatók.  

A) Írja le, az ábrákon látható szimbólumok szerint milyen hajtásmódban működik a 

jármű!  

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: .............................................................................................................. 

2. ábra: .............................................................................................................. 

3. ábra: .............................................................................................................. 

 ... pont / 6 pont 

B) Húzza alá a helyes választ!  

Egy „full-hibrid” jármű az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:   

a) Start-Stop, regeneratív fékezés, nyomaték-támogatás, tisztán elektromos-üzem 

b) Start-Stop, regeneratív fékezés, nyomaték-támogatás 

c) Start-Stop, nyomaték-támogatás, tisztán elektromos-üzem 

d) Elektromos üzem, gázüzem ... pont / 2 pont 

 

C) Mi a jellemző különbség a Mild- és a Full-hibrid között?  

Húzza alá a helyes válaszokat!        

a) A Mild - hibridnél nincs energia visszanyerés. 

b) A Mild - hibrid csak a belsőégésű motor indításakor segít rá. 

c) A Mild - hibrid gyorsításkor nem kapcsolja be a villamos motort. 

d) A Mild - hibridnél nincs tiszta elindulási elektromos üzem.  

 ... pont / 2 pont 

D) Melyik a helyes kijelentés a hibrid járművekre?      

a) Van olyan járműtípus, ahol a belsőégésű motor nincs mechanikus,  

 vagy hidraulikus kapcsolatban a kerekekkel. 

b) A hajtásláncnak minden esetben együtt kell dolgoznia az akkumulátorral.  

c) A hibridautókhoz alapvetően nem szükséges 12 V-os akkumulátor.  

 ... pont / 2 pont 
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E) Igaz-e az alábbi négy felsorolt jellemző a hibrid autókra? 

Húzza alá a helyes választ!         

– Rá van írva az autóra és a motorblokkra is, hogy „Hybrid”. 

– Narancssárga színű (nagyfeszültségű) vezetékek. 

– Műszerfalon visszajelzők láthatóak a hajtás állapotára vonatkozóan. 

– Jellemzően a motortérben nagyfeszültségű átalakító  

   inverter/konverter – egység található. 

a) Mind jellemző 

b) Nem mind jellemző ... pont / 2 pont  

 

9. Feladat … pont / 20 pont 

Az ábrán egy indítómotor áramfelvétel diagramot lát az idő függvényében, a gyújtási sorrend 

szerint (1-3-4-2), (közvetett kompresszió mérés).    

 

A) Melyik műszert használná az alább felsoroltak közül a mérés végrehajtásához? 

Jelölje meg választását a műszer nevének aláhúzásával! 

a) árammérő műszer 

b) feszültségmérő 

c) oszcilloszkóp 

d) stroboszkóp ... pont / 2 pont 

B) Értékelje ki a fenti diagramot!  

Mechanikai tulajdonságai szerint melyik hengert (hengereket) emeli ki, és indokolja 

választását!      

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

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

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

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

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

 

 ... pont / 3 pont 
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C) A képeken egy turbó feltöltőt és egy mechanikus feltöltőt lát.  

Nevezze meg a turbó feltöltő számozott szerkezeti elemeit!  

Sorolja fel a mechanikus feltöltő előnyeit a turbó feltöltőhöz viszonyítva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mechanikus feltöltő előnyei a turbótöltőhöz viszonyítva:     

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

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

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

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

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

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

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

 

 ... pont / 7 pont 

1. .......................................    ... pont / 1 pont  2. ...................................  ... pont / 1 pont 

3. .......................................    ... pont / 1 pont 4. ...................................   ... pont / 1 pont 

5. .......................................    ... pont / 1 pont 6. ...................................         ... pont / 1 pont 

7. .......................................    ... pont / 1 pont 8. ...................................  ... pont / 1 pont 
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10. Feladat … pont / 18 pont 

Az alábbi „1” és „2” ábrák egy nagynyomású, közvetlen benzinbefecskendezéses rendszer 

tüzelőanyag rendszerének felépítését, és a rendszer üzemmódjainak működését szemléltetik.  

  

1. ábra 2. ábra 

A) Nevezze meg az 1. ábra számozott szerkezeti elemeit! 

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

2 – ................................................................................ ... pont / 1 pont 

3 – ................................................................................ ... pont / 1 pont 

4 – ................................................................................ ... pont / 1 pont 

5 – ................................................................................. ... pont / 1 pont 

6 – ................................................................................. ... pont / 1 pont 

7 – ................................................................................. ... pont / 1 pont 

8 – ................................................................................. ... pont / 1 pont 

 

B) Töltse ki a 2. ábra alapján a rendszer, jellemző üzemmódjait, az üzemmód működési 

jellemzőit tartalmazó táblázatot!  

Az a-jelű diagram a fojtószelep helyzetét, a b - jelű a légviszony-tényező értékét mutatja 

az adott üzemmódban. 

Jellemzők A - üzemmód B - üzemmód 
 

Üzemmód megnevezése   … pont / 2 pont 

Fojtószelepállás   … pont / 2 pont 

Légviszony   … pont / 2 pont 

A befecskendezés időzítése   … pont / 2 pont 

A dugattyú mozgása, 

helyzete 
  … pont / 2 pont 
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11. Feladat ... pont / 16 pont 

A) Az alábbi ábrán egy duplaszikrás (parazitaszikrás) gyújtóberendezés villamos kapcsolási 

vázlata látható.  

Írja le milyen szenzorok jelei szükségesek az ábrán látható gyújtóberendezés 

optimális működéséhez! 

 

Szenzorok (érzékelők) megnevezése: 

– (n) ....................................................................................................   ... pont / 2 pont 

– () ....................................................................................................  ... pont / 2 pont 

– (T1) ..................................................................................................  ... pont / 2 pont 

– (T2) ..................................................................................................  ... pont / 2 pont 

– (MAP) ..............................................................................................  ... pont / 2 pont 

 

B) Az alábbi ábrán a nagysebességű HS-CAN rendszer feszültségszintjei láthatók.  

Töltse ki az ábra alatti táblázatot, amely a HS-CAN rendszer, jellemző paramétereit 

tartalmazza! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendszer legfontosabb jellemzői: 

− Az adatátviteli sebesség (bitráta) tartománya ................... – ....................  . .. pont / 1 pont 

− Alkalmazása: .........................., ............................, ................................,  ... pont / 1 pont 

− Lezáró ellenállás értéke: ..........................................................................   ... pont / 1 pont 

− CAN-H és a CAN-L jelek közötti feszültségkülönbség: ................  ... pont / 1 pont 

− A rendszer kódolása: .......................................................................  ... pont / 1 pont 

− A rendszer szinkronizálása: .............................................................  ... pont / 1 pont 
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12. Feladat ... pont / 14 pont 

Az alábbi ábrán egy Mono-Jetronic befecskendező szelep vezérlését ábrázoló elektromos 

kapcsolását látja. 

A) A megadott paraméterek felhasználásával számítsa ki, (ideális kapcsolótranzisztort, 

relét és vezetékhálózatot feltételezve), hogy a megadott tápfeszültség mellett a 

tranzisztor nyitott állapotában mekkora a befecskendező-szelep maximális 

áramfelvétele, és mekkora minimális értékre csökken az áramfelvétel a kikapcsolást 

követően?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ... pont / 6 pont 

 

B) Határozza meg, a megadott adatok alapján, mekkora maximális feszültség (indukált 

feszültség) jelenik meg az oszcilloszkópon a végfok tranzisztor lezárásának 

pillanatában! 

Számítás:           

  

 ... pont / 3 pont 

Paraméterek: 

U87-31 = 14 V 

R1 = 3,5 Ώ 

Rsz  = 1,5 Ώ 

RA  = 30 Ώ 

A tranzisztor nyitott (vezető) állapotában az áram: 

Számítás: 

 

A tranzisztor lezárt állapotában az áram: 

Számítás: 



Versenyzői kód:  48  
 

16/21 

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

54 525 01 Autóelektronikai műszerész 

C) Írja le,  hogy a kapcsolási rajzon látható csatlakozási pontok közül, mely csatlakozási 

pontokhoz csatlakoztatná az oszcilloszkópot a befecskendezési oszcillogram 

megjelenítéséhez? 

 

A ................. és a .......................-jelű kivezetésekre. ... pont / 2 pont 

 

D) Milyen értékű a befecskendezési jel periódus ideje az oszcillogram, ha a négyhengeres 

motor fordulatszáma: 2400 1/min, és minden gyújtószikra megjelenésekor van 

befecskendezés? 

A befecskendező jel periódus ideje: 

Számítás:           

 

 

 ... pont / 3 pont 

13. Feladat ... pont / 19 pont 

A) Nevezze meg az alábbi füstölésmérő számozott részeit! 

 

 

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

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

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

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

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

6 – ............................................................................ … pont / 1 pont 

7 – ............................................................................ … pont / 1 pont 

8  – ............................................................................ … pont / 1 pont 
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B) A képeken látható információk alapján, nevezze meg melyik vezető támogató 

rendszer működése azonosítható! 

 

 

 

A vezető támogató rendszer megnevezése:       

........................................................................... ... pont / 2 pont 

 

C) A sebességmérőről leolvasható adatokból határozza meg, milyen sebességértékre 

van beállítva a rendszer!        

         

........................................................................... ... pont / 1 pont 

 

D) Egyezik-e a jármű tényleges haladási sebessége a beállított sebesség értékével?  

  

.......................................................................................................  ... pont / 1 pont 

 

E) A képeken látható információk alapján röviden írja le a rendszer működését az adott 

közlekedési helyzetben!   

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

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

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

 

 ... pont / 3 pont 
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F) Nevezze meg a képeken látható szerkezeti elemeket, a megnevezéseket írja a képek 

alatt lévő szövegdobozokba! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 ... pont / 4 pont 

 

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

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

............................................................................. 
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14. Feladat ... pont / 10 pont 

Nevezze meg a képeken látható ellenőrzési (diagnosztikai) műveleteket és írja a 

megnevezéseket a képek alatti szövegdobozokba! 

                    

 

 

      

 

 

 

         

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................... 
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15. Feladat ... pont / 12 pont 

Az alábbi ábrán egy járműklíma berendezés működési vázlatát és szerkezeti elemeit látja.  

A) Írja a képek alá a szerkezeti egységek megnevezését!   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... pont / 4 pont 

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

.................................................... .................................................... 
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B) Röviden fogalmazza meg az szárítószűrő feladatait!  

A szárítószűrő feladatai: 

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

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

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

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

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

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

 

 ... pont / 4 pont 

C) Nevezze meg, Ön szerint milyen vezető támogató rendszer működési vázlata látható 

az alábbi ábrán? 

 

 

 

A vezető támogató rendszer megnevezése: ..........................................................  

  

 ... pont / 2 pont 

 

D) Húzza alá a fenti vezetőtámogató rendszerre vonatkozóan az Ön által helyesnek ítélt 

választ vagy válaszokat!  

 

a) infravörös fénynyalábot használ a méréshez 

b) ultrahangot alkalmaznak a méréshez 

c) a hatótávolsága 20-25m 

d) szoros követési távolságot is mérhet  

e) csak folyamatos hanggal jelzi a veszélyes zóna elérését 

 ... pont / 2 pont 


