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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 tizedesjegy, végeredmény estén két tizedesjegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

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, a javított feladat 0 pont! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  45  
  

3/29 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0716 19 01 Alternatív járműhajtási technikus 

1. Feladat … pont / 3 pont  

Húzza alá a helyes választ, mi a funkciója, egy SOROS hibrid járműben alkalmazott 12 

V-os akkumulátornak? 

 

a) Elektromos árammal látja el a vezérlő elektronikát. 

b) A belső égésű motor indításáról gondoskodik. 

c) A nagyfeszültségű akkumulátor hibás moduljait látja el kiegészítő feszültséggel. 

 

2. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ, milyen NAGYFESZÜLTSÉGŰ akkumulátorokat 

alkalmaznak leggyakrabban a felsoroltak közül a hibrid személygépjárművekben! 

 

a) Nátrium-nikkelklorid 

b) Lítium-ion 

c) Lítium-polimer 

 

3. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ, hibrid elektromos autók tüzeinek lokalizálására és oltására 

kialakított ponyva „tűzálló takaró” kb. mekkora hőmérsékletnek tud ellenállni! 

 

a) kb. 800 °C 

b) kb. 1600 °C 

c) kb. 2200 °C 

 

4. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ, lítium-ion akkumulátor begyulladásakor, mi a legjellemzőbb 

nagy mennyiségben felszabaduló mérgező gáz! 

 

a) Izo-butilamin, hexametilén-diamin 

b) Hidrogén-fuorid 

c) Ciklopentanon 

d) Kaprolaktám 
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5. Feladat … pont / 2 pont 

XFC Flash Battery technológiája újra fogalmazza a lítium-ion akkumulátorok 

működését, órákról percekre redukálva a töltési időt. Húzza alá a helyes választ, hogy mi 

az áttörés oka! 

 

a) Az áttörés attól várható, hogy a cella katódjában lévő grafit nagyságát megnövelik, hogy 

a töltés során, a ciklus élettartamát növeljék. 

b) Az áttörés attól várható, hogy a cella anódjában lévő grafitot metalloid nano-

részecskékkel, például szilíciummal helyettesítik, hogy a töltés során, a ciklus 

élettartamával és a duzzadással kapcsolatos főbb problémákat kiküszöböljék. 

c) Az áttörés attól várható, hogy a cella anódjában lévő grafitot metalloid nano-

részecskékkel, például magnéziummal és kalciummal helyettesítik, hogy a töltés során, 

a ciklus élettartamával és a duzzadással kapcsolatos főbb problémákat megszüntessék. 

 

6. Feladat … pont / 2 pont 

Mi az LPG fejszelepház átszellőző csövének a feladata, húzza alá a helyes választ! 

 

a) Gázszivárgás esetén a gáz szabadba vezetése. 

b) Töltővezeték védelme. 

c) Az elektromos üzemanyag szintmérő vezetékének kivezetését biztosítja. 

 

7. Feladat … pont / 3 pont 

Mi a szerepe a jármű teljesítmény elektronikájában elhelyezett úgynevezett BOOST 

CONVERTER-nek, húzza alá a helyes választ! 

 

a) Egy DC/DC átalakító, amely a kiegészítő akkumulátor feszültségét 42 V feszültségre 

növeli. 

b) Az egyenfeszültséget átalakítja a villamos motor számára három fázisú váltakozó 

feszültséggé, amit fel tud használni hajtási energiára. 

c) Egy DC/DC átalakító, amely a hajtóakkumulátor feszültségét akár 650 V-ra is növeli. 
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8. Feladat … pont / 1 pont 

Mekkora nyomással cseppfolyósítható a hidrogén, húzza alá a helyes választ! 

 

a) Összenyomással a hidrogén nem cseppfolyósítható 

b) 200 bar nyomás értéken 

c) 600 bar nyomás értéken 

 

9. Feladat … pont / 2 pont 

Szobahőmérsékleten (20 °C-on) cseppfolyósítható a hidrogén, húzza alá a helyes választ! 

 

a) Igen 

b) Nem 

 

10. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ, milyen szerkezeti elem látható a képen! 

 

 

 

a) Rövidrezárt forgórészű motor forgórésze 

b) Csúszógyűrűs aszinkron motor forgórésze 
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11. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ, milyen jelképes jelölés látható az ábrán! 

 

a) Kalickás forgórészű motor 

b) Csúszógyűrűs aszinkron motor  

 

 

 

12. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ, melyik állítás igaz! 

a) Az aszinkron motor terhelésfelvétele is a szlippel van kapcsolatban: minél nagyobb a 

terhelőnyomaték, annál jobban lelassul a motor, nő a szlip és nő a motor nyomatéka. A 

jelleggörbe az. ún. billenőpontig még elfogadható, ezt a pontot átlépvén a nyomaték 

ismét csökken, a forgórész megáll, közben a motor egyre nagyobb áramot vesz fel. 

b) Az aszinkron motor terhelésfelvétele is a szlippel van kapcsolatban: minél nagyobb a 

terhelőnyomaték, annál jobban lelassul a motor, csökken a szlip és nő a motor 

nyomatéka. A jelleggörbe az. ún. billenőpontig még elfogadható, ezt a pontot átlépvén 

a nyomaték ismét csökken, a forgórész megáll, közben a motor egyre nagyobb áramot 

vesz fel. 

13. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ, mit jelent a villamos hajtás technikában a BLDC mozaik szó! 

 

a) Kefe nélküli váltóáramú motorok 

b) Kefe nélküli egyenáramú motorok 

c) Kefével szerelt egyenáramú motorok 
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14. Feladat … pont / 2 pont 

Az ábrán egy aszinkron motor nyomaték és fordulatszám ábrája látható. 

Húzza alá a helyes választ, hogy az „1”-es számmal jelölt méretvonalon, milyen paraméter 

olvasható le? 

a) Névleges fordulatszám 

b) Névleges nyomaték 

c) Billenő nyomaték 

 

 

 

15. Feladat … pont / 2 pont 

Az ábrán egy belső forgórészes motor aktív alkatrésze látható. 

Húzza alá a helyes választ, melyik állítás az igaz! 

 

a) 8 pólus 8 horony 

b) 8 pólus 12 horony 

c) 12 pólus 12 horony 

 

 

 

16. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helytelen választ!  

 

a) A forgómezős gép forgórészének fordulatszáma az állórészben jelen lévő forgó mező 

fordulatszámától függ. Az állórész forgó mezője a tápfeszültség frekvenciájától és a 

motor póluspárszámától függ. 

b) A forgómezős gép forgórészének fordulatszáma az állórészben jelen lévő forgó mező 

fordulatszámától független. Az állórész forgó mezője a tápfeszültség frekvenciájától 

és a motor póluspárszámától függ. 
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17. Feladat … pont / 3 pont 

Egy elektromos jármű diagnosztikájánál az alábbi adatokat látja.  

 

Az alábbi műszaki adatokkal lehet jellemezni a nagyfeszültségű (HV) akkumulátort. 

 

Milyen következtetéseket tud levonni megbontás nélküli hibafeltárás során. 

Húzza alá a helyes választ! 

 

a) Maximális akkumulátor telep feszültség nagymértékben eltér az előírtaktól a 

diagnosztikai mérés alapján. 

b) Minimális cella feszültség nagymértékben eltér az előírtaktól a diagnosztikai mérés 

alapján. 

c) Maximális cella feszültség nagymértékben eltér az előírtaktól a diagnosztikai mérés 

alapján. 
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18. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Milyen diagnosztikai tevékenység látszik a képen? 

a) Ellenőrizzük a panel modulösszekötő 

átvezetés ellenállás értékeit méréssel 

b) Cellacsoport-kivezetés ellenőrzése 

méréssel 

c) Nagyfeszültségű akkumulátorban 

átfolyó áram pillanatnyi értékének 

meghatározása multiméterrel. 

 

 

 

19. Feladat … pont / 2 pont 

A képen egy elektromos jármű „felbontott” akkumulátor telepe látható. Húzza alá a 

helyes választ! Mi a 4-es számú alkatrész neve? 

a) Modulcsoportok 

b) SDSW konzol 

c) Akkumulátor vezérlő 

 

 

 



Versenyzői kód:  45  
  

10/29 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0716 19 01 Alternatív járműhajtási technikus 

20. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Milyen tevékenység látszik a képen! 

a) Modulcsoport 

csatlakozóinak 

védőpaneljeinek lebontása. 

b) Nagyfeszültségű 

akkumulátor vezérlő 

cseréje. 

c) Inverterben található 

kondenzátorok kisütése a 

szétszerelés előtt. 

  

 

21. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ! Melyik számérték illik a pontozott vonalra nagyfeszültségű 

jármű javítására alkalmas munkahely!  

Az elektromos autón dolgozó szakember szigeteléséhez egy szőnyeget kell alkalmazni, 

amit a talajra kell teríteni. A szőnyeget az IEC611111 szabvány szerint tesztelték, mely 

alapján ……….-ig alkalmazható. 

 

a) 17000 V 

b) 1000 V 

c) 11000V 
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22. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ, mi látható a képen 1 számmal jelölve! 

a) Védőkesztyű 

b) Védőkesztyű tartó, hogy hosszabb 

tárolás esetén se változzon a mérete 

c) Védőkesztyű pumpa 

 

 

 

23. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ, milyen folyamat látható a képen, ha a fotó egy 

nagyfeszültségű jármű javítására alkalmas munkahelyen készült! 

a) Nagyfeszültségű klímakompresszor 

feszültségmentesítése. 

b) Inverterben lévő nagyfeszültségű 

kondenzátor kiszerelése. 

c) Megbontott kábel végén lévő 

fémsarura szigetelt záródugó 

felhelyezése. 
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24. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ, mi látható a képen, ha a fotó egy nagyfeszültségű jármű 

javítására alkalmas munkahelyen készült! 

 

 

a) Élet mentőkampó nagyfeszültségű rendszerbe került személy mentésére. 

b) Nagyfeszültségű akkumulátor telep felnyitásához használt szigetelt feszítőeszköz. 

c) Karosszériás célszerszám a nagyfeszültségű vezeték karosszéria fő tartóba történő 

befőzéséhez. 

 

25. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ, milyen diagnosztikai eszköz látható a képen! 

a) Nagyfeszültségű akkumulátor 

telep házában a gáztömörség 

ellenőrzésére szolgáló kézi 

pumpa. 

b) Nagyfeszültségű akkumulátor 

telep házának felbontásához 

szükséges pneumatikus vágó 

csiszoló eszköz szabályozható 

fordulatszámmal. 

c) Feszültségmentesítés után, a 

szuperkondenzátorokban lévő 

maradék nyomás leengedésére 

szolgáló eszköz. 
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26. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ, milyen szerelési művelet látható a képen! 

a) Inverter zárófedél csavarjainak 

meghúzása, előre meghatározott 

nyomatékkal 

b) Inverter egyenfeszültségének 

ellenőrzése 

c) Villamos gép állandó mágnesének 

vizsgálatához szükséges CAT 3-as 

besorolású célszerszám 

 

 

27. Feladat … pont / 3 pont 

Az alábbi kijelentések közül húzza alá a helyes választ, amelyik a leginkább jellemző a 

képen látható folyamatábra! 

 

 

 

a) Az elektromos járműben lévő nagyfeszültségű akkumulátor a hálózatról tölthető. 

b) Az elektromos járműben lévő nagyfeszültségű akkumulátor a hálózatra képes villamos 

energiát visszatáplálni. 

c) Az elektromos járműben lévő nagyfeszültségű akkumulátor hálózatról tölthető és a 

hálózatra képes villamos energiát visszatáplálni. 
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28. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helytelen választ az alábbi állítások közül! 

 

a) Az induktív rezolver a nagy pontosságot széles fordulatszám-tartománnyal, a szórt 

mágneses mezőkkel szembeni védettséggel ötvözi, ezen kívül a váltás kiküszöböli a 

drága mágneseket és más nehéz transzformátor alapú szerkezeteket. 

b) Az induktív rezolver a nagy pontosságot széles fordulatszám-tartománnyal, a szórt 

mágneses mezőkkel szembeni védettséggel ötvözi, sajnos a váltás nem küszöböli ki a 

drága mágneseket és más nehéz transzformátor alapú szerkezeteket. 

 

29. Feladat … pont / 1 pont 

Húzza alá az igaz állítást az alábbiak közül! 

 

a) Frekvenciaeltolódás (Doppler-eltolódás), amely annak következtében jön létre, hogy a 

sugárzást kibocsátó forrás távolodó vagy közeledő mozgásban van a megfigyelőhöz 

képest. A frekvenciaeltolódás a relatív sebességtől függ. Folyamatosan távolodó 

forrásnál a megfigyelő alacsonyabb, folyamatosan közeledőnél magasabb frekvenciát 

észlel a kibocsátottnál. 

b) Frekvenciaeltolódás (Doppler-eltolódás), amely annak következtében jön létre, hogy a 

sugárzást kibocsátó forrás távolodó vagy közeledő mozgásban van a megfigyelőhöz 

képest. A frekvenciaeltolódás a relatív sebességtől nem függ. Folyamatosan távolodó 

forrásnál a megfigyelő magasabb, folyamatosan közeledőnél alacsonyabb frekvenciát 

észlel a kibocsátottnál. 

30. Feladat … pont / 1 pont 

Húzza alá a helyes választ! A forgattyúház hűtése a hidrogénmotoroknál fontosabb, mint 

a benzinmotoroknál. 

 

a) Igaz 

b) Hamis 
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31. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ! Milyen szerkezeti egység látható a képen! 

  

  

a) Középre szerelt radar. 

b) Bms (Battery management system) háza. 

c) Nagyfeszültségű akkumulátor főreléje. 

32. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ! Hány mol H2 szükséges, ha a hidrogén égését a 

következőképen írhatjuk le (2H2+ O2= 2H2O)! 

a) Teljes égéshez szükséges O2= 1 mol 

b) Teljes égéshez szükséges H2= 1 mol 

c) Teljes égéshez szükséges H2= 2 mol 

d) Teljes égéshez szükséges H2= 4 mol 
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33. Feladat … pont / 1 pont 

Húzza alá a helyes választ! Milyen elektromos alkatrészre utal a 7-es számmal jelölt elem! 

 

 

 

a) Nagyfeszültségű klímakompresszor. 

b) Meghajtó villanymotor. 

c) Töltőcsatlakozó. 

 

34. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a hamis állítást, a hidrogén jellemzői közül, ha motorhajtóanyagként 

használjuk! 

a. Levegő-hidrogén keverék széles tartományban gyúlékony. 

b. Jó kompressziótűrés. 

c. Nagy lángsebesség. 

d. Meggyújtásához kis energia szükséges. 

e. Hidegebb falhoz közelítve a hidrogénláng a falhoz közelebb érve nem alszik el. 
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35. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! A segélyszolgálatok manuálisan deaktiválhatják a 

nagyfeszültségű rendszert? 

a) Igen 

b) Nem 

 

36. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Fennáll-e az ívképződés veszélye aktív 48 V-os rendszer 

esetén? 

 

a) Nem 

b) Igen 

 

37. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ! Mire kell figyelni sérült vagy kiégett 48 V-os energiatárolók 

esetén a nagyfeszültségű jármű javítására alkalmas munkahelyen? 

 

a) A 48 V-os energiatárolókat általában ütközésvédett beépítési helyzetbe szerelik vagy 

ütközésvédelemmel látják el. Ha a 48 V-os energiatároló ennek ellenére megsérül, az 

energiatároló állapotát figyelni kell (pl. füstképződés, szikra, hőfejlődés). Tekintettel a 

késleltetett tűzkitörés veszélyére, az oltási és hűtési intézkedéseket bő vízzel kell 

előkészíteni. A védőruházatot (PPE) ennek megfelelően kell beállítani. 

b) A 48 V-os energiatárolókat általában ütközésvédett beépítési helyzetbe szerelik vagy 

ütközésvédelemmel látják el. Ha a 48 V-os energiatároló ennek ellenére megsérül, az 

energiatároló állapotát figyelni kell (pl. füstképződés, szikra, hőfejlődés). Hűtést el kell 

kezdeni azonnal speciális oltóanyaggal, de bő vízzel soha sem szabad oltani az áramütés 

veszélye miatt. 
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38. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Tűz esetén várható-e a nagyfeszültségű energiatároló 

berendezés felrobbanása? 

 

a) Nem 

b) Igen 

 

39. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Mire kell figyelni, ha a töltőállomásra csatlakoztatott 

elektromos/hibrid jármű balesetet szenved (állóbaleset)? 

 

a) Ha lehetséges, húzza ki a töltőkábelt a töltőállomásból/aljzatból vagy a járműből. 

Alternatív megoldásként a töltőállomás/aljzat kikapcsolható. A leválasztás előtt 

szemrevételezéssel ellenőrizze a kábelt és a csatlakozót, hogy nem sérült-e. A sérült 

területeket nem szabad megérinteni. Súlyos baleset esetén a jármű nagyfeszültségű 

rendszerét le kell kapcsolni. 

b) A csatlakozót baleset esetén csak a töltőállómásból lehet kihúzni a járműből nem. 

Baleset esetén a töltőállomás automatikusan feszültségmentesítést rendel a saját a 

rendszerében, de a járművet nem fogja tudni feszültség mentesíteni. 

 

40. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Várható-e valamilyen különleges kockázat a vízben lévő 

elektromos/ hibrid járművel kapcsolatban? 

 

a) Alapvetően nincs fokozott áramütés veszélye a vízben a nagyfeszültségű rendszer miatt. 

A helyreállítási eljárás megegyezik a hagyományos járművekével. Ez vonatkozik a 

szénszálas kompozit anyagokból (karbon) készült kocsitestekre, vázelemekre is. 

b) Alapvetően fokozott áramütés veszélye fennáll a vízben a nagyfeszültségű rendszer 

miatt. A helyreállítási eljárás megegyezik a hagyományos járművekével 

feszültségmentesített állapot után. 
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41. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ! Milyen járműre utal a képen látható piktogram? 

a) Hibrid jármű. 

b) Elektromos jármű. 

 

 

 

42. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ! Egy új akkumulátor csomagolásán csak ezeket a 

piktogramokat látja. Milyen akkumulátorral fog találkozni a csomagolás felbontása 

során? 

 

a) Kisfeszültségű 12 V-os akkumulátorral. 

b) Nagyfeszültségű legalább 288 V-os akkumulátorral. 

 

43. Feladat … pont / 4 pont 

Húzza alá a helyes választ / válaszokat! Egy új hibrid elektromos járműben ezt a 

piktogramot látja. Mire utal a jelzés? 

a) Nagyfeszültségű kondenzátor 

b) Nagyfeszültségű rendszerkapcsoló 

c) Nagyfeszültségű elválasztási pont 

d) Nagyfeszültségű szervízcsatlakozó  
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44. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az alternatív jármű szabadra kapcsolása folyamata során az 

alábbi ábrát látja. (Hibrid járműbe épített inverter kapcsolási alap vázlat). Milyen 

szerkezeti elem található a „T” betűvel jelölt helyen? 

a) Töltőcsatlakozó 

b) Hybrid ECU 

c) Nagyfeszültségű 

akkumulátor 

d) Tranzisztor 

 

 

45. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az alternatív jármű szabadra kapcsolása folyamata során az 

alábbi ábrát látja. (Hibrid járműbe épített inverter kapcsolási alap vázlat) Milyen elem 

található a „X” betűvel jelölt helyen? 

a) Töltőcsatlakozó 

b) Nagyfeszültségű akkumulátor 

c) Szuperkondenzátor az akkumulátor 

telephez mindkettő moduljához 

d) Feszültség figyelő áramkör 
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46. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az alternatív jármű szabadra kapcsolása folyamata során az 

alábbi ábrát látja. Az ábrán egy hibrid járműbe épített DC / DC átalakító blokkvázlata 

látható. Milyen elem található a „Z” betűvel jelölt helyen? 

a) Akkumulátor 12 V. 

b) Nagyfeszültségű 

főrelé kontaktora. 

c) Nagyfeszültségű 

akkumulátorvezérlő 

rendszer. 

 

 

 

47. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az ábrán egy hibrid járműbe látható! Válassza ki a hibrid 

jármű főegységei közül a hibátlant! 

 

 

a) 1-Nagyfeszültségű akkumulátor hűtője, 2- Elektromos töltés csatlakoztatás modulja, 3- 

Elektromos klímakompresszor 

b) 1-Nagyfeszültségű akkumulátor, 2- Inverter, 3- E-ECU 

c) 1-Nagyfeszültségű akkumulátor hűtője, 2- Inverter, 3- Kisfeszültségű akkumulátor 
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48. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az ábrán egy hibrid jármű energia folyama látható! Válassza 

ki a hibrid jármű üzemmódjai közül a hibátlanul felsoroltakat. 

 

 

 

a) Csak a villamos motor hajtja a kerekeket 

b) Csak a belső égésű motor hajtja a kerekeket 

c) A belső égésű motor hajtja a kerekeket és tölti az akkumulátort is 

d) A belső égésű motor és a villanymotor együttesen hajtja a kerekeket 

 

49. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ! Mi látható az ábrán? 

a) Nagyfeszültségű kompresszorral 

ellátott sűrített levegős hajtásrendszer 

b) Állítható keménységű 

lengéscsillapító 

c) Kerékagymotor 
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50. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az ábrán egy elektromos hajtású jármű fő rendszerelemeit 

látja. Válassza ki elektromos hajtású jármű főegységei közül a hibátlanul felsoroltakat! 

a) 1-Elektromos vontató motor, 2- 

Teljesítmény elektronika, vezérlő 

egység, 9- Járműhajtó. akkumulátor, 

5- Kiegészítő akkumulátor 

b) 1-DC/DC konverter, 7- Elektromos 

vontató motor, 9- Járműhajtó 

akkumulátor, 5- Kiegészítő 

akkumulátor 

c) 1-Elektromos vontató motor, 2- 

teljesítmény elektronika, vezérlő 

egység, 9- Járműhajtó akkumulátor, 

5- AC/DC konverter 

 

51. Feladat … pont / 2 pont 

Húzza alá a helyes választ! Az ábrán egy hidrogén tüzelőanyagcellás elektromos jármű fő 

rendszerelemeit látja. Válassza ki hidrogén tüzelőanyagcellás elektromos jármű 

főegységei közül a hibátlanul felsoroltakat! 

a) 1– Hűtőrendszer, 4 - Tüzelőanyag 

cella, 5 - Akkumulátor telep, 7 - 

Hidrogén tartály, 10 - Kiegészítő 

akkumulátor  

b) 1– Hűtőrendszer, 4 - Inverter, 5 – 

Tüzelőanyag cella (Csomgtérben 

elhelyezve a robbanásveszély 

csökkentése miatt), 7 - Hidrogén 

tartály, 10 - Kiegészítő 

akkumulátor 
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52. Feladat … pont / 3 pont 

Húzza alá a helyes választ! Egy hibrid járműbe épített DC / DC átalakítónak mik a 

legfontosabb feladatai. 

a) DC/DC átalakító: Ez az eszköz a nagyfeszültségű akkumulátorcsomagból származó 

nagyobb feszültségű válóáramot a jármű tartozékainak működtetéséhez és a 

segédakkumulátor feltöltéséhez szükséges alacsonyabb feszültségű egyenárammá 

alakítja át. 

b) DC/DC átalakító: Ez az eszköz a nagyfeszültségű akkumulátorcsomagból származó 

nagyobb feszültségű egyenáramot a jármű tartozékainak működtetéséhez és a 

segédakkumulátor feltöltéséhez szükséges alacsonyabb feszültségű egyenárammá 

alakítja. 

c) DC/DC átalakító: Ez az eszköz a nagyfeszültségű akkumulátorcsomagból származó 

nagyobb feszültségű válóáramot a jármű tartozékainak működtetéséhez és a 

segédakkumulátor feltöltéséhez szükséges alacsonyabb feszültségű válóárammá 

alakítja át. 
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53. Feladat … pont / 20 pont 

Készítsen egy vázlatrajzot egy nagyfeszültségű jármű javítására alkalmas munkahely 

kialakításáról! 

(Nevezze meg a munkahelyen feltétlenül szükséges eszközök nevét!) 
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54. Feladat  

Az ábrán látható kapcsolási rajz alapján: 

 

a) Határozza meg az A-B pontokon mérhető feszültséget! 

b) Határozza meg a kapcsolás A-B pontokra vonatkoztatott eredő ellenállását!  

 

Az alábbi kapcsolás adatai a következőek: 

Ug = 250 V; Rg = 10 Ω; R1 = 400 Ω; R2 = 30 Ω; R3 = 370 Ω; 

 

 

Határozza meg az A-B pontokon mérhető feszültséget!  … pont / 6 pont 

 

 

 

 

 

 

Határozza meg a kapcsolás A-B pontokra vonatkoztatott eredő ellenállását!  … pont / 6 pont 
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55. Feladat  

Egy hibrid járműnek 2 villamos gépe van. A kisebb MG1 főleg generátorként működik, 

és 30kW-os teljesítménnyel tölt. A feltöltött akkumulátor névleges feszültsége 201,6 V, 

kapacitása 6,5 Ah.  

a) Mennyi energiát tárol a nagyfeszültségű akkumulátor, ha az a névleges adatoknak 

megfelelően teljesen fel van töltve?  … pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mennyi ideig tud a jármű tisztán elektromos üzemben haladni, ha az elektronika a 

teljesen feltöltött akkumulátort csak 30 %-os töltöttségig engedi használni? 

Az 50 kW-os MG2 motor átlagosan csak 25 kW-ot ad le 92%-os hatásfokkal, az inverter 

hatásfoka 89%.  … pont / 6 pont 
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c) Mennyi energiát kell az MG1 generátornak előállítani, ha az elektronika a (35%-os) 

akkumulátort 85%-os töltöttségi szintig engedi tölteni? Az inverter hatásfoka 89%-os és 

az akkumulátor ennek csak 80%-át tudja hasznosítani. … pont / 6 pont 
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56. Feladat  

Egy háromfázisú aszinkronmotor adatai a következőek: 

Névleges fordulatszám: nn = 1475 1/min, 

Névleges teljesítmény: Pn = 132kW, 

Névleges teljesítménytényező: cosφn = 0,87 

Névleges hatásfok: ηn = 93% 

Névleges feszültség: Un = 3x400V, f = 50Hz 

A ventillációs és csapágysúrlódási veszteségektől eltekintünk! 

a. Határozza meg a motor névleges forgatónyomatékát! … pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

b. Határozza meg a motor névleges áramát! … pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

c. Határozza meg a motor összes veszteségét! … pont / 4 pont 

 

 

 

 


