
Versenyzői kód:   49  
 

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

54 525 02 Autószerelő 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

 

Területi előválogató 

 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 

 

 

Szakképesítés: 

54 525 02 Autószerelő 

 

SZVK rendelet száma: 

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

 

Komplex írásbeli feladat: 

Autószerelő szakmai ismeretek 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

2022. 
 

 

 

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:   49  
 

2/19 

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

54 525 02 Autószerelő 

 

Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 

 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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10418-12 Járműkarbantartás 

1. feladat (Járműkarbantartás) Összesen: 28 pont 

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

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

 

a) Hűtőfolyadék fagyáspontjának ellenőrzése. 

b) Szívócső-depresszió ellenőrzése. 

c) Fékfolyadék ellenőrzése. 

1.2. A tengelykapcsoló-pedállal kapcsolatos kijelentések közül melyik igaz?  2 pont 

 

a) A pedálmagasságot az A jelű rúddal állítjuk. 

b) A pedálmagasságot a C jelű rögzítőanya meglazítása után a B jelű csavarral 

állítjuk. 

c) A pedálmagasságot a D jelű rögzítőanyával állítjuk. 

1.3. Mely karbantartási művelet során kell teljesen megemelni a gépjárművet?  2 pont 

a) Motorolaj szivárgás ellenőrzés 

b) Fékszervo ellenőrzés 

c) Légzsák egység ellenőrzés 
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1.4. Az alábbi állítások közül válassza ki egy középkategóriájú személygépkocsi 30 ezer km-

es karbantartási műveleteinek lehetséges normaidejét!  2 pont 

a) 16 perc 

b) 1,6 óra 

c) 16 óra 

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

a) Alsómosás 

b) Belsőtisztítás 

c) Motorolaj csere 

1.6. Mit jelent a gumiabroncson a TWI jelölés?  2 pont 

 

a) Winter (téli gumiabroncs) 

b) Tread Wear Indicator (kopásjelző) 

c) A szelep elhelyezésének iránya. 

1.7. Mekkora a fagyáspontja annak a hűtőfolyadéknak, melynek értéke a műszer kijelzőjén 

leolvasható?  2 pont 

 

a) –22 oC 

b) –12 oC 

c) –1,28 oC 
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1.8. Mely olajok teljesítményszintjét jelölik SD, SE betűkkel?  2 pont 

a) Benzin üzemű motorokét. 

b) Dízel üzemű motorokét. 

c) Hajtómű olajokét. 

1.9. Mire vonatkoznak az alábbi jelölések?  2 pont 

Típus DOT4 

liter 1,0 

a) Gyújtógyertyára 

b) Fékfolyadékra 

c) Motorolajra 

1.10. Az alábbi állítások közül melyik az igaz? 2 pont 

 

a) Az ábrának megfelelő helyzetben a szelepemelők nem tudnak szabadon 

elfordulni, akkor az 1. henger felső holtpont/sűrítés állapotban van. 

b) Az ábrának megfelelő helyzetben a szelepemelők el tudnak szabadon 

fordulni, akkor a 4. henger felső holtpont/sűrítés állapotban van. 

c) Az 1. sz. henger szelepemelői szabadon el tudnak fordulni és a 4. sz. 

henger szelepemelői nem, akkor az 1. sz. henger a felső holtpont 

állapotában van. 

1.11. Mire vonatkoznak az alábbi jelölések?  2 pont 

Gyártmány NGK 

Típus  BKUR6ET-10 

mm   0,9-1,1 

a) Lambda-szondára 

b) Gyújtógyertyára 

c) Izzógyertyára 

1.12. Az alábbi gyújtásalkatrészek közül melyiket kell rendszeresen cserélni?   

 2 pont 

a) Gyújtótranszformátort 

b) Gyertyapipát 

c) Gyújtógyertyát 
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1.13. Az alábbi ábrán egy személygépkocsi műszerfala látható.  

Mire vonatkoznak az alább felsorolt utasítások? 

 2 pont 

 

Kapcsolja be a gyújtást és azonnal nyomja meg kétszer az [A] gombot. 

Kapcsolja ki a gyújtást. 

Nyomja meg az [A] gombot és tartsa benyomva, miközben bekapcsolja a gyújtást 

10 másodperc után a kijelzőn megjelenik az új intervallum egy jelzőhang kíséretében 

Engedje fel az [A] gombot. 

Kapcsolja ki a gyújtást. 

a) A kilométer számláló nullázása. 

b) A napi kilométer számláló nullázása. 

c) A karbantartási időszak kijelzőjének visszaállítása. 

1.14. Egy motor kipufogószelep-hézag ellenőrzésénél, az alábbiakat állapították meg. 

A javítási útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni! 

 2 pont 

A mért kipufogószelep-hézag: A = 0,35 mm 

Az előírt hideg kipufogószelep-hézag: C = 0,2 mm 

A régi hézagoló lapka vastagsága: B = 3,1 mm 

Melyik lapkát kell választani, hogy a szelephézagot az előírásnak megfelelőre állítsuk? 

 

Lapka 

szám 

Lapka 

vastagság H, 

(mm) 

Lapk

a 

szám 

Lapka 

vastagság H, 

(mm) 

02 2,500  20 2,950  

04 2,550  22 3,000  

06 2,600  24 3,050  

08 2,650  26 3,100  

10 2,700  28 3,150  

12 2,750  30 3,200  

14 2,800  32 3,250  

16 2,850  34 3,300  

18 2,900    

C)(ABH −+=                       

mm3,25mm0,2)(0,35mm3,1H =−+=  Tehát a 32. számú lapkát kell választani! 

a) 16. számú 

b) 30. számú 

c) 32. számú 

            lapkát 
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2. feladat (Gazdasági ismeretek) Összesen: 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. 

Egy szerelő óradíja ÁFA nélkül 10000 Ft. 

A szerviztevékenység időtartama: 3,6 óra 

Az általános forgalmi adó 27%. 

Számítsa ki az időszakos átvizsgálás költségét! 

A számításhoz szükséges adatokat az alábbi táblázatból vegye! 

 

Szükséges alkatrészek Alkatrész száma 
Egységár 

Ft/darab 
Mennyiség 

Levegőszűrő betét 165464BA1A 8331 Ft 1 db 

Pollenszűrő 272774BU0AA 8766 Ft 1 db 

5W30 Motorolaj 53OT 2473 Ft/l 4,5 liter 

VA Olajszűrő A52089F60AVA 2564 Ft 1 db 

Tárcsafék-betét (első komplett) D10604EAOA 21803 Ft 1 db 

Hűtőfolyadék 5 L KE90299945 8043 Ft 1 db 

Alátét 1102601MO2 684 Ft 1 db 

A táblázatban szereplő adatok az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Levegőszűrő betét 8331 Ft  

Pollenszűrő 8766 Ft  

5W30 Motorolaj 11129 Ft  2 pont 

VA Olajszűrő 2564 Ft  

Tárcsafék-betét (első komplett) 21803 Ft  

Hűtőfolyadék 5 L 8043 Ft  

Alátét 684 Ft  

Alkatrészár összesen: 61320 Ft  2 pont 

Munkadíj ÁFA nélkül: 10000 Ft/óra·3,6 óra = 36000 Ft  2 pont 

ÁFA (alkatrész) (61320 Ft)·0,27 = 16556,4 Ft  2 pont 

ÁFA (munkadíj) (36000 Ft)·0,27 = 9720 Ft  2 pont 

A számla végösszege: 123596,4 Ft  2 pont 
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10421-12 Autószerelő feladatai 

3. feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: 14 pont 

Írja le a hengerek számozásának szabványosított elvét a soros, a V hengerelrendezésű és a 

boxermotoroknál! 

A hengerek számozása a főnyomatékot átadó oldallal szemben fekvő oldalon 

kezdődik. A V motoroknál és a boxermotoroknál a bal oldali hengersorral kell 

kezdeni, és minden sort végig kell számozni. 

  3 pont 

Jelölje az alábbi ábrán, a dugattyúkon a hengerek számozását és készítse el a 

boxermotor gyújtási táblázatát! 

  4 pont 

 

A motor gyújtási táblázata: 5 pont 

Henger Ütemek 

1. henger Terjeszkedés Kipufogás Szívás Sűrítés 

2. henger Kipufogás Szívás Sűrítés Terjeszkedés 

3. henger Szívás Sűrítés Terjeszkedés Kipufogás 

4. henger Sűrítés Terjeszkedés Kipufogás Szívás 

Gyújtási sorrend 1 – 4 – 3 – 2 

 

Mekkora a gyújtásszöge a fenti ábrán látható motornak? 

A gyújtásszög: 1800 1 pont 

Mire szolgálnak a fenti ábrán az m-jelű ellensúlyok? 1 pont 

Az alábbi állítások közül húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak 

betűjelét! 

a) A másodrendű alternáló tömegerők kiegyenlítésére. 

b) Az elsőrendű alternáló tömegerők kiegyenlítésére. 

c) A forgó tömegerők által keltett belső nyomatékok kiegyenlítésére. 
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4. feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: 16 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és számokkal jelölt részeit! 

 

Mekkora a tengelykapcsolóval átvihető nyomaték (MTk), ha a tengelykapcsoló rugóereje  

Fr = 5000 N, a tárcsa közepes sugara rk = 9 cm, a felületek közötti súrlódási tényező 

 = 0,3?  

Vegye figyelembe a súrlódó felületek számát! 

nμFF rk =  1 pont 

N300020,3N5000Fk ==  2 pont 

kkTk rFM =  1 pont 

mN270m0,09N3000MTk ==  2 pont 

Az alábbi ábrán egy csavarrugós súrlódásos tengelykapcsoló rugóerejének változása látható 

a nyomólap elmozdulásának függvényében. Válaszoljon az alábbi kérdésekre az ábra 

alapján! 

 

Mekkora a rugó ereje a tengelykapcsoló 

− zárt helyzetében? Fo = 5000 N 1 pont 

− oldott helyzetében, ha a kiemelési hézag 1 mm? F1 = 5500 N 1 pont 

− ha a tengelykapcsoló tárcsa betétkopása 1 mm? F2 = 4500 N 1 pont 

Megnevezése: 

 

Egytárcsás, száraz, tányérrugós tengelykapcsoló  3 pont 

1 – lendkerék  1 pont 

2 – tengelykapcsoló-tárcsa 1 pont 

3 – tányérrugó 1 pont 

4 – kinyomócsapágy 1 pont 
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5. feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: 17 pont 

Sorolja fel a nyomatékváltó feladatát! 

− A motor nyomatékának és fordulatszámának módosítása; 1 pont 

− Álló jármű esetén a motor üresjáratának biztosítása; 1 pont 

− A hajtókerekek forgásirányának megváltoztatása. 1 pont 

Az alábbi ábrán egy nyomatékváltó szerkezeti, kinematikai és két fokozatának erőátviteli 

ábrája látható. Nevezze meg a nyomatékváltó típusát! 

Nem azonos tengelyű (indirekt) nyomatékváltó 2 pont 

 

Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 

Hány fokozatú a fenti ábrán látható nyomatékváltó? 

5 fokozatú 1 pont 

Nevezze meg az alábbi betűkkel jelölt alkatrészeket! 

T1 – bemenő tengely 1 pont 

T2 – kimenő tengely 1 pont 

K1 – 1 és 2 fokozatot kapcsoló szinkronszerkezet 1 pont 

K2 – 3 és 4 fokozatot kapcsoló szinkronszerkezet 1 pont 

K3 – 5 és R fokozatot kapcsoló szinkronszerkezet 1 pont 

Melyik két fokozat bekapcsolását mutatják az erőátviteli ábrák? 

FA – 1. fokozat 1 pont 

FB – 5. fokozat 1 pont 

A fenti ábra jobb oldalán látható kinematikai vázlaton melyik fokozat bekapcsolási helyzete 

látható? 

A(z) 5. fokozaté 2 pont 

Mekkora a fokozat áttétele, ha z9 = 32, z10 = 25? 

78,0
32

25

z

z
i

9

10 ===  2 pont 
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6. feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: 8 pont 

Határozza meg, mekkora motorteljesítmény szükséges egy m = 1600 kg tömegű gépkocsi 

vízszintes úton való haladásához, ha annak sebessége v = 72 km/h! 

A számításhoz szükséges további adatok: 

A gördülési ellenállási tényezője: f = 0,02 

A levegő sűrűsége: lev = 1,29 kg/m3 

A gépkocsi formatényezője: cw = 0,3 

A gépkocsi homlokfelülete: A = 2,4 m2 

A hajtómű hatásfoka: h = 0,85 

A számításhoz szükséges összefüggések: v,fgmPg =  3

w
lev

lég vAc
2

ρ
P =  

A gördülési ellenállás teljesítményszükséglete: 

W6278,4
s

m
200,02

s

m
9,81kg1600P

2g ==  2 pont 

A légellenállás teljesítményszükséglete: 

W3715,2
s

m
20m2,40,3

2

m

kg
1,29

P

3

2
3

lég =







=  2 pont 

A szükséges motorteljesítmény: 

léggmoth PPPη +=  1 pont 

h

légg

mot
η

PP
P

+
=  1 pont 

kW11,75W1757,171
0,85

W3715,2W6278,4
Pmot ==

+
=  2 pont 

7. feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: 8 pont 

Az alábbi ábrán egy benzinmotor teljes terhelési jelleggörbéi láthatók. 

Határozza meg a jelleggörbék alapján a motor fontosabb jellemzőit! 

 

 

− Pmax = 63 kW  1 pont 

− Mmax = 130 N∙m  1 pont 

− nPmax = 5000 1/min  1 pont 

− nMmax = 3500 1/min  1 pont 

− A motor nyomaték-rugalmassága: 

Pmax

max
M

M

M
e =   1 pont 

1,083
mN120

mN130
eM =




=   1 pont 

− A motor fordulatszám-rugalmassága: 

1,428
3500

5000

n

n
e

Mmax

pmax

n ===   2 pont 
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8. feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: 18 pont 

a) Ismertesse a differenciálmű (kiegyenlítőmű) feladatát! 

− A hajtott kerekek fordulatszám-eltéréseinek kiegyenlítése. 1 pont 

− A nyomaték elosztása a hajtott kerekekre. 1 pont 

b) Csoportosítsa a differenciálműveket az alábbi szempontok alapján! 

A beépített fogaskerekek alapján: 

− kúpkerekes 1 pont 

− homlokkerekes 1 pont 

− csigahajtású 1 pont 

A haránthajtómű áttétele szerint: 

− egyszeres áttételű 1 pont 

− kettős áttételű 1 pont 

A működés egyéb megoldásai szerint: 

− nem zárható 1 pont 

− zárható 1 pont 

− önzáró 1 pont 

c) Az alábbi ábrán egy kanyarodó jármű jellemző paraméterei láthatók. 

 
Mekkora sebességgel halad a jármű (vk), ha v1 = 3,2 m/s és v2 = 4,8 m/s? 

2

vv
v 21

k

+
=  1 pont 

h

km
14,4

s

m
4

2

s

m
4,8

s

m
3,2

vk ==

+

=  2 pont 

Mekkora a kerekek fordulatszáma (n1, n2), ha a kerekek gördülési sugara Rg = 0,3 m? 

π2R

v
nnπ2Rv

g

1
11g1


=→=  2 pont 

s

1
1,6985

6,28m0,3

s

m
3,2

n1 =


=  1 pont 

s

1
2,5477

6,28m0,3

s

m
4,8

π2R

v
n

g

2
2 =


=


=  2 pont 
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9. feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: 5 pont 

Az alábbi ábrán a gépjármű egyszerűsített villamos hálózatának csatlakozási pontjai 

és készülékeinek jelölése látható. Nevezze meg ezeket!  

Két helyes válasz esetén 1 pont adható. 

 

30 – Állandó pozitív (akkumulátor pozitív sarkától) 

15 – Kapcsolt pozitív 

31 – Állandó negatív (akkumulátor negatív sarkától, test) 

50 – Indítómotor-mágneskapcsoló vezérlése, pozitív bemenete 

B+ – A generátor pozitív kimenete 

D+ – Generátor-előgerjesztés bemenete 

G2 – Generátor 

H – Töltésellenőrző lámpa 

S1 – Gyújtás/indító kapcsoló 

M – Indítómotor 

 5 pont 

10. feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: 8 pont 

Az alábbi ábrán egy ólomakkumulátorban lejátszódó elektrokémiai folyamat látható. 

Nevezze meg azt! 

 
Az akkumulátor oldalán vagy fedelén az alábbi névleges adatok olvashatók. 

Nevezze meg ezek jelét és jelentését! 

12 V =     Un a névleges feszültség 2 pont 

44 Ah =  C20 a húsz órai kisütésre vonatkoztatott kapacitás 2 pont 

235 A =   Ih a hideg indítóáram 2 pont 

Az elektrokémiai folyamat: 

Az akkumulátor kisütése 2 pont 
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11. feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: 13 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható befecskendező szelep számokkal jelölt szerkezeti 

részeit! Két helyes válasz esetén 1 pont adható. 

 
1 – szeleptű 2 – szelepház 3 – mágnestekercs 

4 – villamos csatlakozás 5 - vasmag 6 - nyomórugó 

 3 pont 

b) Az alábbi ábrán egy befecskendezési oszcillogram látható. 

 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Jelölje a befecskendezés kezdetét tk –val, a végét tv –vel! 2 pont 

Mekkora a befecskendezés időtartama?  

ms3DIV3
DIV

ms
1t i ==  2 pont 

Jelölje a befecskendező-tekercsben maximálisan indukált feszültséget (Uimax), és 

határozza meg annak nagyságát! 

Az oszcilloszkóp kezelőszerveinek helyzete a képernyőn látható. 

 V35DIV7
DIV

V
5U max ==i

 2 pont 

c) Egy négyhengeres négyütemű benzinmotor egyenletes sebesség és terhelés 

mellett, n = 3000 1/min motorfordulatszámon, 7,2 liter benzint fogyaszt óránként. 

Határozza meg a szelep óránkénti nyitási ciklusát és a ciklus adagot, ha minden 

motorfordulatra két szelepnyitás tartozik. 

Ha a képlet jó, de a végeredmény nem 1-1 pont adható. 

Az óránkénti szelepnyitás: 
h

1
3600002

min

1
3000602n60xh ===  2 pont 

A ciklusadag: 
3

3

mm20
1/h000360

/hmm0002007
V ==  2 pont 
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12. feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: 13 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és a számokkal jelölt részeit! 

 

Megnevezése: gerjesztődiódás váltakozó áramú generátor 1 pont 

 

A generátor mely áramköreit mutatják az alábbi ábrákon a kivastagított vonalak? 

Írja az ábrák alá az áramkörök nevét! 

 
előgerjesztő áramkör gerjesztő áramkör töltő áramkör 

  3 pont 

Milyen gerjesztésű a fenti ábrán látható generátor? 

Húzza alá a helyes választ!  

negatív pozitív  1 pont 

A generátor jelzőlámpája nagyobb fordulatszámokon is változatlan erővel világít. 

Soroljon fel a hiba okok közül legalább öt félét! 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 

 

1 – A D+/61 vezeték testzárlatos. 1 pont 

2 – Meghibásodott a feszültségszabályozó. 1 pont 

3 – Felcserélt vezetékek. 1 pont 

4 – Hibás egyenirányító, kopott a csúszógyűrű és kefe. 1 pont 

5 – Csúszik vagy elszakadt az ékszíj. 1 pont 

 

1 – gerjesztő diódák 1 pont 

4 – gerjesztőtekercs 1 pont 

6 – csúszógyűrű 1 pont 
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10422-12 Járműdiagnosztika  

13. feladat Összesen: 6 pont 

Az alábbi felsorolás a hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító 

vizsgálatokat mutatja. Írja az eljárásokat a táblázat megfelelő helyére! 

Helyes válaszonként 1 pont adható. 

• elektronikus relatív kompresszió mérése, 

• szívócső-depresszió mérése, 

• nyomásveszteség mérése, 

• hengerteljesítmény-különbség mérése, 

• kartergáz mennyiség mérése, 

• kompresszió-csúcsnyomás mérése 

 
Mélydiagnosztika Szelektív eljárás Összetetten értékelő 

Közvetlen 

módszer 

• kompresszió-

csúcsnyomás mérése 

• nyomásveszteség 

mérése 

• kartergáz 

mennyiség 

mérése 

 

 

Közvetett 

módszer 

 • elektronikus 

relatív 

kompresszió 

mérése 

• szívócső-depresszió 

mérése 

• hengerteljesítmény-

különbség mérése 

  6 pont 

14. feladat Összesen: 6 pont 

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

gyújtóberendezés oszcillogramjai láthatók. 

 

A gyújtóberendezés mely oszcillogramja látható az a) illetve a b) jelű ábrán? 

a) jelű ábrán: A Hall-jeladó vezérlőfeszültségének jele 1 pont 

b) jelű ábrán: A primer áram jele 1 pont 

Jelölje az ábrán a gyújtás periódusi időt (tgy), a nyitási időt (tny), a zárási időt (tz), 

valamint az áramkésleltetési időt (ták)! 

  4 pont 
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15. feladat Összesen: 14 pont 

Az alábbi ábrán az Otto-motor kipufogógáz-összetevők változása látható a légviszony 

függvényében. 

a) A nagybetűk a koordináta függőleges tengelyén is jelölt kipufogógáz 

összetevők változásait mutatja. Azonosítsa be az összetevőket, és írja az 

összetevők után, hogy azt a katalizátor előtt, vagy a katalizátor után mérték! 

 

b) Milyen benzin-levegő keveréket (szegény, elméleti, dús) jelentenek az alábbi 

légviszony értékek? 

λ = 0,93 Dús 1 pont 

λ = 1,07 Szegény 1 pont 

λ = 1,00 Elméleti 1 pont 

Számolja ki, hány kg levegőt használt fel a motor, λ = 0,93-as légviszonynál 1 

kg benzin elégetéséhez, ha 1 kg benzin tökéletes elégetéséhez 14,7 kg levegő 

szükséges! 

lelt mλm =  1 pont 

kg13,671kg14,70,93mlt ==  1 pont 

Hány m3 levegő felhasználásnak felel ez meg, ha a levegő sűrűsége 
3lev

m

kg
1,25ρ = ? 

lev

lt
l

ρ

m
V =  1 pont 

3

3

l m10,93

m

kg
1,25

kg13,671
V ==  1 pont 

Számolja ki, egy 74 kW teljesítményű motor, óránkénti NOx kibocsátását, ha a 

fajlagos károsanyag-kibocsátás értéke 11 g/kWh! 

h

g
814kW74

kWh

g
11NOx ==  1 pont 

A – NOx a katalizátor előtt 1 pont 

B – NOx a katalizátor után 1 pont 

C – CO a katalizátor előtt 1 pont 

D – CH a katalizátor előtt 1 pont 

E – CH a katalizátor után 1 pont 

F – CO a katalizátor után 1 pont 
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16. feladat Összesen: 9 pont 

a) Az alábbi két ábrán a jeladók kétféleképpen csatlakoznak az irányítóegységhez. 

Jellemezze a két kapcsolást! 

 
Közös jellemzőjük az, hogy 5 V-os stabilizált tápfeszültségre kötöttek. 1 pont 

Az a) ábra szerint a jeladó áramköre az irányítóegységen keresztül, 1 pont 

a b) ábrán bemutatott kialakításnál pedig, közvetlenül testelt. 1 pont 

 

b) Milyen hibákat szemléltet az alábbi három ábra? Nevezze meg azokat! 

  

a) Vezetékszakadás az áramköri hurokban. 1 pont 

b) A jeladó pozitív vezetéke pozitív zárlatos. 1 pont 

c) A jeladó pozitív vezetékágának testzárlata. 1 pont 

 

c) Írja le, az alábbi ábra alapján, hogy a diagnosztika, hogyan azonosítja a három hibát! 

Írja le, az A, B és C tartományok jelentését! 

 3 pont 

 
 

A – szakadás vagy pozitív zárlat 

B – érték elfogadhatósági tartomány 

C – testzárlat 
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17. feladat Összesen: 5 pont 

17.1 Mit jelent a párhuzamos diagnosztika elnevezés? 1 pont 

a) A párhuzamos diagnosztika a kiszerelt jeladók vagy beavatkozók működésellenőrzése. 

b) A párhuzamos diagnosztika a működő vagy működésképes rendszer hálózatán 

végezhető mérések összessége. 

17.2. A diagnosztika szempontjából mit nevezünk dízelfüstnek? 1 pont 

a) A dízelfüst a kipufogógázban abszorbeált mindazon szilárd és folyékony 

összetevők összessége, amelyek elnyelik, megtörik vagy visszaverik a fényt. 

b) A dízelfüst a kipufogógázban lévő mindazon szilárd összetevők összessége, amelyek 

visszaverik a fényt. 

17.3. Minek a kiszámítási képletét mutatja az alábbi összefüggés? 1 pont 

100%,
F

FF
E

játl

bátljátl


−
=  amennyiben bátljátl FF   

a) A jobb és a bal oldali fékerők százalékos eltérésének kiszámítási képlete, ha a 

jobboldali fékerő a nagyobb. 

b) Az egy keréken lévő fékerő ingadozás kiszámításának összefüggése. 

17.4. A lengéscsillapító vizsgálatának mely diagramja látható az alábbi ábrán? 1 pont 

 

a) Lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével (BOGE). 

b) Dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA). 

17.5. Milyen futóműbeállító műszer látható az alábbi ábrán? 1 pont 

 

a) Négyfejes, hatszenzoros műszer. 

b) Négyfejes, nyolcszenzoros műszer. 


