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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 megvá-

laszolásával 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 következő-

ket: 

• 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 részeredmé-

nyeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a kerekítés 

szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a felada-

toknál 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 meg-

oldást 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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10418-12 Járműkarbantartás  30 perc/40 pont 

1. Feladat (Járműkarbantartás) Összesen: ... pont / 10 pont 

Az alábbi ábrán egy négyhengeres motor fogasszíj hajtási megoldása látható. 

a) Nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt szerkezeti részeket! 

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

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

T(9) – …………………………………………………………. ... pont / 1 pont 

T(10) – …………………………………………………….…. ... pont / 1 pont 

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

b) Mit jelent a 10 jelű alkatrésznél a (44 Nm) zárójeles megjegyzés? 

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

c) Mire szolgálnak az alábbi ábrán látható BS jelű szerkezetek? 

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

d) A motor fordulatszámához képest mekkora a fordulatszámmal forognak a BS jelű 

szerkezetek? 

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

e) Húzza alá a helyes választ! 

A két segédtengely forgásiránya: megegyező egymással ellentétes ... pont / 1 pont 



Versenyzői kód:  47  
 

4/21 

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

54 525 02 Autószerelő 

2. Feladat (Járműkarbantartás) Összesen: ... pont / 20 pont 

2.1. A tolómérő ábráján melyik betű jelöli a mérőeszköz azon részét, amivel a belső át-

mérőt lehet mérni? ... pont / 2 pont 

 

a) „A” betű 

b) „B” betű 

c) „C” betű 

d) „D” betű 

2.2. Az alábbi, a tüzelőanyag-ellátó rendszerrel kapcsolatos alkatrészek közül, melyiket 

kell rendszeresen cserélni? ... pont / 2 pont 

a) Tüzelőanyag-cső 

b) Vízleválasztó (dieselmotor esetén) 

c) Tüzelőanyag-szivattyú 

d) Tüzelőanyag-szűrő 

2.3. A következő akkumulátorral kapcsolatos állítások közül, melyik igaz?  

 ... pont / 2 pont 

a) Az akkumulátor elektrolitja kénsavból és desztilált vízből áll. 

b) Az elektrolit sűrűsége nem függ a hőmérséklettől. 

c) Az akkumulátor töltése során nem kell eltávolítani a záródugókat. 

d) Az akkumulátor lekötését a pozitív kábellel kell kezdeni. 

2.4. A következő ellenőrzéssel kapcsolatos állítások közül melyik igaz? ... pont / 2 pont 

a) A gumiabroncs nyomását szemrevételezéssel lehet megállapítani. 

b) A szervokormány folyadék habzása arra utal, hogy megfelelő mennyiségű folyadék 

van a rendszerben. 

c) Ha csak kevés folyadék található a fékfolyadék tartályban, akkor valahol szivárgás 

lehet a rendszerben. 

d) Az automataváltó folyadékszintjének ellenőrzését a motor álló helyzetében és hideg 

állapotában kell elvégezni. 

2.5. A következő állítások közül melyik nem tartozik a nehéz üzemeltetési feltételek kö-

zé? ... pont / 2 pont 

a) Gyakori használat, 8 kilométernél rövidebb távolságokon, miközben a külső hőmér-

séklet fagypont alatti. 

b) Poros, sáros, egyenetlen vagy gyakran sózott utakon történő használat. 

c) Autóúton való haladás 80 km/h sebességgel körül-belül 20 km távolságon, miköz-

ben a külső hőmérséklet 25 °C. 

d) Tartós alapjárati üzem, és/vagy alacsony sebességű közlekedés hosszú távon, mint 

például rendőrautók, taxik esetében. 
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2.6. A fékrásegítő ellenőrzéséhez a fékpedált néhányszor le kell nyomni a motor álló 

helyzetében. A fékpedált ismét lenyomva, és a motort beindítva mit kell tapasztal-

nia? ... pont / 2 pont 

 

a) A pedál kicsit megemelkedik. 

b) A pedál kicsit lesüllyed. 

c) A pedál lüktet. 

d) Nem történik semmi. 

2.7. Mely karbantartási műveletet végezhető el a motortérben?         ... pont / 2 pont 

a) Fékpedálút ellenőrzése. 

b) Motorolaj-szint ellenőrzés-utántöltés. 

c) Kézifék ellenőrzése. 

d) ABS jeladó ellenőrzése. 

2.8. A következő karbantartáshoz fűződő állítások közül melyik a helyes?  

 ... pont / 2 pont 

 

a) Az olajszűrőt a felszerelés előtt fel kell tölteni olajjal. 

b) A felszerelés előtt a gumitömítést el kell távolítani. 

c) A felszerelés előtt a szűrő gumitömítését szárazra kell törölni. 

d) Ellenőrizni kell a gumitömítés állapotát, és azt friss olajjal körbe kell kenni. 
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2.9. A következő karbantartáshoz fűződő állítások közül melyik a helyes?  

 ... pont / 2 pont 

 

 

a) Az „A”- val jelölt csatlakozásoknál a lazulást vagy a kipufogógáz szivárgását, a „B”-

vel jelölt helyeken a tartóelemek sérüléseit kell ellenőrizni. 

b) Mind az „A”, mind a „B” helyen a tartóelemek sérüléseit kell ellenőrizni. 

c) Mind az „A”, mind a „B” helyen a kipufogógáz szivárgását kell ellenőrizni. 

d) A kipufogórendszert nem kell ellenőrizni, mert annak élettartama a gépkocsi élettar-

tamával megegyezik. 

2.10. A karbantartási művelet során fékbetét és féktárcsa vastagságot vizsgál. Jelölje 

meg az alábbi felsorolásból a helyeset! ... pont / 2 pont 

  

a) A fékbetét eredeti vastagsága 15 mm, a minimális vastagság 1 mm. A tárcsánál a ko-

pás mértéke 3 mm-nél nagyobb nem lehet. 

b) A fékbetét minimális vastagsága 1mm. A tárcsánál a kopás mértéke 5 mm-nél na-

gyobb is lehet. 

c) A fékbetétet akkor kell cserélni, ha a betét teljesen elkopott. 

d) A fékbetét eredeti vastagsága 10 mm, a minimális vastagság 1 mm. A tárcsánál a ko-

pás mértéke 1 mm-nél nagyobb nem lehet. 
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3. Feladat (Gazdasági ismeretek) Összesen: ... pont / 10 pont 

Egy ügyfél a gépkocsiját időszakos karbantartási átvizsgálásra hozta be a szakszervizbe, 

és azt a feladatot kapta, hogy végezze el a gépkocsi 30 ezer kilométeres időszakos kar-

bantartási vizsgálatát a szükséges alkatrészcserékkel. 

A karbantartás normaideje: 1,6 óra. Egy szerelő óradíja ÁFA nélkül 10791 Ft. 

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 

Motorolaj 5W30 208L 5640 Ft/l 4,3 liter 

Motorolaj-szűrő 152089F60A 2407 1 db 

Levegőszűrő betét 165464BA1A 6069 1 db 

Pollenszűrő 272774BU0AA 7457 1 db 

Fékfolyadék FLUID DOT4 KE90399932 4074 Ft/l 1 liter 

Alátét Washer Drain 1102601M02 357 1 db 

Segédanyag - 1238 1 db 

A táblázatban szereplő adatok az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Megoldás: 

Motorolaj:  … pont / 2pont 

Motorolaj-szűrő   

Levegőszűrő betét   

Pollenszűrő   

Fékfolyadék   

Alátét   

Segédanyag   

Alkatrészár összesen  … pont / 2pont 

Munkadíj AFA nélkül  … pont / 2pont 

Áfa (alkatrész +munkadíj)  … pont / 2pont 

A számla végösszege  … pont / 2pont 
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4. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 16 pont 

Az alábbi dízelmotorokról szóló állításokról döntse el, hogy melyik IGAZ, és melyik 

HAMIS! Jelölje a táblázatban „X” jellel az állítás helyességét! 

Állítás IGAZ HAMIS 

A dízelmotor sűrítési aránya kisebb, mint a benzinmotoré.   

A dízelmotor belső keverékképzésű.   

A dízelmotor egyszerűbb szerkezetű, mint a benzinmotor.   

A dízelmotor javítási költségei kisebbek, mint a benzinmotoré.   

A dízelmotor kipufogógáz hőmérséklete alacsonyabb, mint a benzinmo-

toré. 
  

A dízelmotor CO és CH kibocsátása alacsonyabb, mint a benzinmotoré.   

A dízelmotor csak levegőt szív be.   

A dízelmotor legtöbbször levegőfelesleggel működik.   

A dízelmotor feltöltése rosszabb, mit a benzinmotoré.   

A dízelmotor fajlagos tüzelőanyag fogyasztása nagyobb, mint a ben-

zinmotoré. 
  

A dízelmotor igénybevétele nagyobb, mint a benzinmotoré.   

A dízelmotor hatásfoka jobb, mint a benzinmotoré.   

A dízelmotor öngyulladással működik.   

A dízelmotor által leadott forgatónyomaték kisebb, mint a benzinmoto-

ré. 
  

A dízelmotor javítási költségei kisebbek, mint a benzinmotoré.   

A dízelmotor (ugyanakkora teljesítmény mellett) könnyebb, mint a ben-

zinmotor. 
  

Helyes válaszonként adható 1 pont, összesen: ... pont / 16 pont 
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5. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 15 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezeti egységet, és számokkal jelölt részeit! 

 

 

Megnevezés: ……………………………………………………………. ... pont / 1 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 

Hogyan befolyásolják a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét az 5 jelű egységnél? 

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

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

Mit értünk az injektorok mennyiségi korrekciója alatt (IMA-funkció)? 

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

b) Számítsa ki annak a görgőcellás előszállító tápszivattyú szállítási mennyiségét (
•

V ) 

liter/percben, melyet 12,5 V feszültségről működtetünk 4 bar ellennyomás mellett, 

áramfelvétele 6 A, hatásfoka 40%! 

A hasznos teljesítmény a 
•

Vp  összefüggéssel, a hatásfok az 
IU

Vp
η




=

•

 összefüggéssel 

határozható meg. ... pont / 4 pont 
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6. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 10 pont 

a) Hány fokozatú az alábbi ábrán látható indirekt nyomatékváltó? 

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

 

b) Határozza meg az első (iI) és az ötödik (iV) fokozat áttételét a megadott fogszámok 

alapján! 

Az első fokozat áttétele: ... pont / 1 pont 

Az ötödik fokozat áttétele: ... pont / 1 pont 

c) Határozza meg az első (iI) fokozatban a nyomatékváltó kimenő fordulatszámát és 

kimenő nyomatékát, ha a motor fordulatszáma nM = 2880 1/min, nyomatéka 

MM = 100 N·m! 

A kimenő fordulatszám az első fokozatban: 

=In  ... pont / 2 pont 

A kimenő nyomaték az első fokozatban: 

=IM  ... pont / 2 pont 

Mekkora az első fokozatban a kerekeken leadott vonóerő (Fv), ha a haránthajtómű 

(differenciálmű) áttétele id = 4, a kerék gördülési sugara Rg = 0,25 m? 

A vonóerő: 

 ... pont / 2 pont 

z1 = 10 

z2 = 36 

z3 = 16 

z4 = 34 

z5 = 22 

z6 = 32 

z7 = 28 

z8 = 30 

z9 = 32 

z10 = 25 
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7. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 8 pont 

a) Írja le a differenciálmű (kiegyenlítőmű) feladatát! 

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

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

b) Egészítse ki az alábbi táblázatot a differenciálmű működésére vonatkozóan! 

 ... pont / 4 pont 

Tányérkerék 
Baloldali félten-

gely 

Differenciálmű-

ház 

Bolygókerekek 
(forognak, nem 

forognak) 

Jobboldali fél-

tengely 

1 fordulat 1 fordulat előre 1 fordulat nem forognak  

1 fordulat ½ fordulat előre 1 fordulat forognak  

1 fordulat 
nyugalomban 

van 
1 fordulat forognak  

nyugalomban 

van 
1 fordulat előre 

nyugalomban 

van 
forognak  

8. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 7 pont 

Az alábbi ábrán egy korszerű négyhengeres négyütemű motor szerkezeti részlete látha-

tó. Nevezze meg a számokkal jelölt részeit! 

 
A motor fordulatszámához képest mekkora a 4-es jelű tengelyek fordulatszáma? 

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

Egymáshoz viszonyítva hogyan forognak a 4-es jelű tengelyek? 

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

Milyen erők kiegyenlítését szolgálják a 3-as jelű alkatrészek? 

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

1. – ……………………… ... pont / 1 pont 

2. – ……………………… ... pont / 1 pont 

3. – ……………………… ... pont / 1 pont 

4. – ……………………… ... pont / 1 pont 

5. – ……………………… ... pont / 1 pont 
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9. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 9 pont 

Nevezze meg és jellemezze az alábbi ábrákon látható kerekeket a kiegyensúlyozottság 

szempontjából! 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… ... pont / 2 pont 
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10. Feladat (Gépjármű-szerkezettan) Összesen: ... pont / 15 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezeti egységet, és annak számokkal 

jelölt részeit! 

Megnevezés: ……………………………………………………… ... pont / 1 pont 

 

1 –  3b –  

2 –  3c –  

3 –  4 –  

3a –  5 –  

Helyes válaszonként adható 1 pont, összesen: ... pont / 8 pont 

b) Írja le a fenti ábrán látható szerkezet működését, a lehetséges működési 

helyzetekben! 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................. ... pont / 2 pont 
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11. Feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: ... pont / 10 pont 

a) Milyen folyamatok játszódnak le a számokkal jelölt ábrákon az indítóakkumuláto-

roknál? Nevezze meg ezeket! 

 
1 2 3 4 

1 -  ………………………………………………………. ... pont / 1 pont 

2 -  ………………………………………………………. ... pont / 1 pont 

3 -  ………………………………………………………. ... pont / 1 pont 

4 -  ………………………………………………………. ... pont / 1 pont 

b) Mit jelent az akkumulátorházon feltüntetett 12 V, 44 Ah, 450 A jelölések? 

 
12 V – ………………………………………………..…………….. ... pont / 1 pont 

44 Ah – …………………………………………………….……..... ... pont / 1 pont 

450 A – …………………………………………………………….. ... pont / 1 pont 

c) Az alábbi ábrán a teljesen karbantartásmentes indítóakkumulátor integrált állapot-

jelzőjét az ún. „mágikus szemet” mutatja. Milyen töltöttségi állapotokat jelentenek a 

színek? 

 

zöld: …………………………………………………………………… ... pont / 1 pont 

fekete: …………………………………………………………………… ... pont / 1 pont 

fehér: …………………………………………………………………… ... pont / 1 pont 
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12. Feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: ... pont / 15 pont 

a) Nevezze meg az alábbi kapcsolási rajzon látható gyújtásrendszert az összes jellemző-

jével együtt! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… ... pont / 4 pont 

 

b) Soroljon fel legalább nyolc bemeneti információt, melyek alapján meghatározható az 

optimális előgyújtási szög! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Egy viszonylag kis hő terhelésű motorban az a) vagy a b) jelű gyertya alkalmasabb az 

üzembiztonság szempontjából? Válaszát indokolja! 

Az …………… jelű gyertya alkalmasabb. ... pont / 1 pont 

 

Indoklás: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. ... pont / 2 pont 
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13. Feladat (Gépjármű-villamosságtan) Összesen: ... pont / 15 pont 

a) Az ábrán a gépjármű kábelezési tervének egy részlete látható. Nevezze meg a rajzon a 

számokkal jelölt szerkezeteket! 

 
b) Mit jelentenek a kapcsolási rajzon az alábbi jelölések? 

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

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

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

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

c) Milyen színű és mekkora keresztmetszetű a fenti kapcsolásban az indítókábel? 

25,0 – …………………………………. ... pont / 1 pont 

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

d) Az ábrán jelölt vezetékcsatlakozásnál bekövetkezett testzárlat hogyan mutatható ki? 

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

e) Egy generátor maximális töltőárama: IMax = 60 A. A töltővezetéken megengedett 

áramsűrűség: JMeg = 8 A/mm2. 

Ellenőrizze számítással megfelel-e melegedésre az alkalmazott Asz = 10 mm2-es szab-

ványos keresztmetszet! ... pont / 3 pont 

Számítás: 

A – ………………….…….. ... pont / 1 pont 

B – ………………….…….. ... pont / 1 pont 

C – ………………….…….. ... pont / 1 pont 

C1 – …………………….….. ... pont / 1 pont 

D – ………………….…….. ... pont / 1 pont 
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10422-12 Járműdiagnosztika  

14. Feladat (Járműdiagnosztika) Összesen: ... pont / 7 pont 

Nevezze meg az ábrákon látható futóművekkel kapcsolatos fogalmakat! ... pont / 7 pont 

 

 
………………………………… 

 

 
………………………………… 

 
………………………………… 

  
………………………………… 

 

 
………………………………… 

 

 
………………………………… 

 

 
………………………………… 
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15. Feladat (Járműdiagnosztika) Összesen: ... pont / 12 pont 

a) Az alábbi ábrán az akkumulátor cellafeszültségének változását mutatja állandó 

árammal való töltés esetén. Mekkorák a feszültségértékek a betűkkel megjelölt helye-

ken? 

 
b) Egy akkumulátort töltőberendezéséhez csatlakoztatunk, és azt tapasztaljuk, 

hogy 13,2 V üzemi feszültség mellett 15 A áramot vesz fel. 

A feltölteni kívánt 50 Ah névleges kapacitású, 12 V névleges feszültségű forrás 

töltési jelleggörbéi az alábbi ábrán látható. 

 

Határozza meg a telep töltöttségi fokát! 

A forrás kb. …………..%-osan töltött. ... pont / 2 pont 

Mekkora töltésmennyiséget kell még bevinni az akkumulátor teljes feltöltéséig? 

=tC  ... pont / 2 pont 

Mennyi idő szükséges az akkumulátor feltöltéséhez, ha azt 5 A nagyság állandó 

árammal végezzük? 

=t  ... pont / 2 pont 

Határozza meg a diagram alapján, hogy ha a forrás teljesen lemerült állapotban vol-

na, a töltést mekkora maximális áramerősséggel lehetne kezdeni! Vegye figyelembe, 

hogy a teljesen lemerült forrás üzemi feszültsége maximálisan 14,4 V lehet! 

A teljesen lemerült akkumulátor ……….. A töltőáram esetén éri el a 14,4 V-ot.

 ... pont / 2 pont 

A helyen – ……… ... pont / 1 pont 

B helyen – ……… ... pont / 1 pont 

C helyen –  ……… ... pont / 1 pont 

D helyen – ……… ... pont / 1 pont 
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16. Feladat (Járműdiagnosztika) Összesen: ... pont /   13 pont 

a) Azonosítsa be az ábrán lévő oszcillogramot és nevezze meg a betűkkel jelölt részeit! 

 

Megnevezés: 

....……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ... pont / 4 pont 

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

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

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

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

b) Válaszoljon az alábbi kérdésekre az a) feladatban közölt rajz alapján! 

Hogyan változik az adott gyújtóberendezés oszcillogramján az „a” szakasz hossza, 

és a (-U4-31) feszültség értéke, ha a gyújtógyertya hézaga nagyobb az előírtnál? 

– A szakasz hossza ……………………………………………. ... pont / 1 pont 

– A (-U4-31) feszültség ………………………………………….. ... pont / 1 pont 

Hogyan változik az adott gyújtóberendezés oszcillogramján a „c” és a „d” szakasz 

hossza, ha a motor fordulatszámát növeljük? 

– A „c” szakasz hossza ………………………………………… ... pont / 1 pont 

– A „d” szakasz ……………………………………………….. ... pont / 1 pont 

c) Az alábbi oszcillogramok közül melyik a Hall-jeladóé? 

 

Az  …………….  jelű ábrán lévő jelalak a Hall-jeladóé. ... pont / 1 pont 
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17. Feladat (Járműdiagnosztika) Összesen: ... pont / 8 pont 

17.1. Azonosítsa be az ábrán látható készüléket! ... pont / 1 pont 

 

a) Akkumulátor-vizsgáló készülék 

b) Akkumulátorszenzor 

17.2. Válassza ki a váltakozó áramú generátor terheléseihez tartozó megfelelő gerjesztő 

áram értékeket UG = 14 V állandó generátorfeszültség mellett! ... pont / 1 pont 

a) Alacsony terhelésnél: Ig = 1,1 A, közepes terhelésnél:Ig = 1,7 A, 

nagy terhelésnél: Ig = 2,2 A. 

b) Alacsony terhelésnél: Ig = 2,2 A, közepes terhelésnél:Ig = 1,7 A, 

nagy terhelésnél: Ig = 1,1 A. 

17.3. Egy próbapadi lengéscsillapító vizsgálata során az alábbi eredményeket kapta: 

Gstat = 4500 N, Fmin = 2700 N. 

Hány százalékos a lengéscsillapító? ... pont / 1 pont 

 
a) A = 60% 

b) A = 40% 

17.4. Melyik állítás igaz az OBD II (EOBD) fedélzeti diagnosztikára? ... pont / 1 pont 

a) A hibakódok gyártó-függőek, nem publikusak. 

b) Üzemállapot-készség (Readiness) meghatározása és felvétele. 

17.5. Milyen hibára következtet abból, ha gyújtógyertya túlzottan beolajozódott? 

 ... pont / 1 pont 

 

a) A keverék túl dús, többnyire rövid távú közlekedésnél használták. 

b) Az olajszint túl magas, erősen kopott dugattyúgyűrűk, ill. szelepvezetők. 
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17.6. Milyen áramerősségek mérhetők az alábbi mérőkapcsolásban az A1 és az A2 jelű 

műszerekkel! ... pont / 1 pont 

 
a) Az A1 műszerrel a gerjesztő áramot, az A2 műszerrel a töltőáramot. 

b) Az A1 műszerrel a töltőáramot, az A2 műszerrel a gerjesztő áramot. 

17.7. Egy szabályozott keverékképzésű katalizátoros (benzinmotoros) gépkocsin környe-

zetvédelmi felülvizsgálatot hajt végre. Melyik lambda érték a megfelelő? 

 ... pont / 1 pont 

a) λ = 0,96 

b) λ = 1,02 

c) λ = 1,06 

17.8. Mit jelöl az alábbi paraméter-ábrázolás jobb oldali részén látható függőleges 

vonal? 

... pont / 1 pont 

 

a) Nincs jelentősége, véletlenül került oda. 

b) Azt az időpillanatot jelenti, amikor a kijelölt paramétereket meg akarjuk jeleníteni. 

c) A műszer automatikusan jeleníti meg. 

 


