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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. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész) 

 

3. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

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        Összesen: ... pont / 9 pont 

Az ábrán a gépjárművek villamos hálózatának egy részletét látja. 

a) Nevezze meg az „A”, „B”, „C”, „C1” és „D” jelű alkatrészeket és írja az ábra alatti 

kipontozott vonalakra a megnevezéseket! 

 

„A” jelű alkatrész: .......................................................................................         ... pont / 1 pont 

„B” jelű alkatrész: .......................................................................................         ... pont / 1 pont 

„C” jelű alkatrész: .......................................................................................         ... pont / 1 pont 

„C1” jelű alkatrész: .....................................................................................         ... pont / 1 pont 

„D” jelű alkatrész: .......................................................................................         ... pont / 1 pont 

b) Írja a képek alá a képen látható szerkezetek megnevezését!          ... pont / 4 pont 

           

    

 

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

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

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



Versenyzői kód:  63  

   

4/16 

 

         2019.évi LXXX. törvény 11. § (2)  
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2. Feladat                  Összesen: ... pont / 12 pont 

a) A képeken spirálcellás AGM akkumulátort és egy „hagyományos” akkumulátort lát. 

Írja le röviden az AGM legfontosabb jellemzőit és előnyeit a hagyományos 

akkumulátorokkal szemben!  

   

AGM akkumulátor jellemzői:              ... pont / 4 pont 

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

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

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

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

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

AGM akkumulátor előnyei:                ... pont / 4 pont 

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

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

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

b) Milyen járművekben, és miért szükséges az AGM akkumulátor alkalmazása? 

                  ... pont / 2 pont 

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

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

c) Az alábbi képeken különböző fényforrásokat lát. Melyik fényforrásnak van szüksége 

a folyamatos működéséhez váltakozó feszültségre?           ... pont / 2 pont 

                                          

a) A 2-es és a 3-as számú fényforrásnak. 

b) Csak a 3-as számú fényforrásnak. 

c) Az 1-es és a 2-es számú fényforrásnak. 

1 

2 

3 
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3. Feladat                Összesen: ... pont / 10 pont 

a) Írja a képek alá, milyen járművek szerkezeti elemeit látja a képeken!    ... pont / 4 pont 

   

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

b) Nevezze meg a képeken látható szerkezeteket!            ... pont / 4 pont 

         

              
 

 

 

 

c) A következő képeken egy gépjármű hajtásláncának négy szerkezeti eleme látható. Ön 

szerint melyik szerkezeti elemek tartoznak össze? Jelölje a helyes állítást!   ... pont / 2 pont 

 

    

a) Az 1-es és 3-as számú szerkezeti elem tartozik össze. 

b) A 2-es és a 3-as számúak az összetartozó szerkezeti elemek. 

c) Az 1-es, 2-es és a 4-es számú szerkezeti elemek tartoznak össze. 

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

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

 

 

 

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

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

1 2 3 4 
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4. Feladat                  Összesen: ... pont / 19 pont 

a) Nevezze meg az ábrán látható szerkezetet!  

Megnevezés: ................................................................................................        ... pont / 3 pont 

 

b) Írja a szövegdobozba a számozott szerkezeti elemek megnevezéseit!       ... pont / 8 pont 

 

c) Az ábrák alatti szövegdobozokba írja be az ábrán látható alkatrészek megnevezéseit!

                  ... pont / 4 pont 

    

  

 

d) Röviden írja le, milyen feladatot old meg a 2. ábra „K” és „L” jelű vezetékei! 

                  ... pont / 4 pont 

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

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

1– ........................................................... 2 – .............................................................. 

3a – ........................................................ 3b – ............................................................ 

4 – .......................................................... 5 – .............................................................. 

6 – .......................................................... 7 – .............................................................. 

1. ............................................................. 2. .................................................................. 

1 2 
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5. Feladat                  Összesen: ... pont / 14 pont 

a) Nevezze meg a képen látható szerkezetet és röviden fogalmazza meg a szerkezet 

feladatát! 

A szerkezet megnevezése: ............................................................................       ... pont / 3 pont 

 
 

A szerkezet feladata:                 ... pont / 3 pont 

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

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

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

b) A képen, egy gumiabroncs oldalfalán különböző jelölések, feliratok láthatók. Írja a 

kipontozott sorokra a feliratok és jelölések jelentését! 

 
 

M+S: .........................................................................................................          ... pont / 1 pont 

65: .............................................................................................................          ... pont / 1 pont 

R: ..............................................................................................................          ... pont / 1 pont 

13: .............................................................................................................          ... pont / 1 pont 

Outside: .....................................................................................................          ... pont / 1 pont 

Rotation: ...................................................................................................          ... pont / 1 pont 

TWI: .........................................................................................................          ... pont / 1 pont 

DOT XXXX: ............................................................................................         ... pont / 1 pont 
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6. Feladat                  Összesen: ... pont / 18 pont 

a) Írja a táblázatba az ábrákon látható (balról-jobbra haladva) alkatrészek 

megnevezéseit! 

         

 

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

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

3 – .....................................................................................................................   ... pont / 2 pont 

4 – .....................................................................................................................   ... pont / 2 pont 

b) Írja a táblázatba az ábrákon látható (balról-jobbra haladva) alkatrészek 

megnevezéseit! 

            

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

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

3 – .......................................................................................................         ... pont / 2 pont 

4 – .......................................................................................................         ... pont / 2 pont 

c) Írja a táblázatba az ábrákon látható (balról-jobbra haladva) alkatrészek 

megnevezéseit!                ... pont / 2 pont 

            

 

 

 

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

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

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

......................................................... 
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7. Feladat                  Összesen: ... pont / 10 pont 

a) Nevezze meg a táblázatban látható szerkezeti egységeket és szerkezeti elemeket! 

                  ... pont / 8 pont  

1 

 

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

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

2 

 

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

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

3 

 

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

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

4 

 

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

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

 

b) Válassza ki a futómű felfüggesztési rendszerek helyes felsorolási sorrendjét (balról 

jobbra haladva) tartalmazó választ!              ... pont / 2 pont 

 

                 
  

a) Kettős kereszt lengőkaros- merevtengelyes - McPherson futómű felfüggesztés. 

b) Merev tengelyes - kettős, kereszt lengőkaros - McPherson futómű felfüggesztés. 

c)  Mc Pherson – merev tengelyes – kettős kereszt lengőkaros. 
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8. Feladat        Összesen: ... pont / 8 pont 

Írja az ábra alá, milyen szerkezeti elem „robbantott” képe látható! A szövegdobozba írt 

alkatrész számokhoz írja be azok megnevezését!  

 

Megnevezés: ..................................................................................................      ... pont / 2 pont 

 

 

 

 

9. Feladat        Összesen: ... pont / 10 pont 

a) Nevezze meg a képeken látható szerkezeteket!            ... pont / 4 pont 

         

                            
 

 

 

b) Fogalmazza meg röviden a 2-es szerkezeti egység működésének lényegét! ... pont / 6 pont 

 

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

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

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

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

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

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

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

6 – ......................................................................................................        ... pont / 2 pont 

9 – ......................................................................................................        ... pont / 2 pont 

10 – ....................................................................................................        ... pont / 2 pont 

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

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

. 

 

 

 

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

............................................................. 
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10. Feladat                  Összesen: ... pont / 20 pont 

a) Párosítsa és írja be a megfelelő helyre az alábbi szövegeket a képekhez! ... pont / 8 pont 

– Automata életmentő defibrillátor.  

– Nyaki gerincsérülés, vagy annak gyanúja esetén a fejet két oldalról megfogva enyhe 

húzással rögzítse. 

– Stabil oldalfekvő helyzet. 

– A nyelv hátra csúszásának megakadályozása végett, óvatosan hajtsa hátra a fejet. 

1. pár 

 

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

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

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

2. pár 

 

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

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

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

3. pár 

 

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

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

4. pár 

 

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

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

 

b) Jelölje meg a helyeset a táblázatban látható képekhez tartozó állítások közül! 

                 ... pont / 12pont 

1 
Kiépített villámvédelem 

 Áramütés veszélye 

2 
Viharos szélre figyelmeztető veszély 

 Biológiai veszély 

3 
Védőkesztyű használata kötelező 

 Megérinteni tilos 

4 
Kőfelverődés 

 
Robbanásveszély 

5 
Veszélyes anyagok 

 Tűzoltópalack 

6 
Gyülekezési hely  

 Csoportosulás tilos 
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11. Feladat                  Összesen: ... pont / 20 pont 

a) A képen az ülések beszerelése látható. Milyen szerkezetek segítik az ülések mozgatását? 

Milyen logisztikai elv alkalmazása biztosítja a vevő által megrendelt részegységek 

megfelelő időben és megfelelő helyen való rendelkezésre állását?          ... pont / 3 pont 

 

 

 

a) Az ülések mozgatását manipulátorok segítik, a pontos részegység ellátást a "first in 

last out" (LIFO) logisztika elv alkalmazásával kerülnek a beszerelési állomásra. 

b) Az ülések mozgatását manipulátorok segítik, a pontos részegység ellátást a "just-in-

time" logisztika elv alkalmazásával kerülnek a beszerelési állomásra. 

c) Az ülések mozgatását robotok segítik, a pontos részegység ellátást a "first in first out” 

(FIFO) logisztika elv alkalmazásával kerülnek a beszerelési állomásra. 

b) Az egyedi gyártási folyamatok fontos szerepet töltenek be a járműgyártás területén. 

Soroljon fel ötöt az egyedi gyártás jellemzői közül!            ... pont / 5 pont 

Egyedi gyártás jellemzői: 

- ...................................................................................................................., 

- ...................................................................................................................., 

- ...................................................................................................................., 

- ...................................................................................................................., 

- ..................................................................................................................... 

c) A beszerzési logisztika kezeli a gyártáshoz szükséges anyagnormákat. Írja le röviden, 

hogy mi a jelentésük (tartalmuk)!              ... pont / 9 pont 

 

Nettó anyagnorma:  

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

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

Bruttó anyagnorma: ...................................................................................................................... 

Beszerzési anyagnorma:  

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

....................................................................................................................................................... 
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d) A gyártást befolyásoló tényezők között jelentős az anyagmozgatási útvonalak hosszát 

befolyásoló tényezők. Soroljon fel ezek közül három ilyen tényezőt!         ... pont / 3 pont  

1 – .................................................................................................................. 

2 – .................................................................................................................. 

3 – .................................................................................................................. 

12. Feladat        Összesen: ... pont / 6 pont 

a) A következő ábrákon egy oszcilloszkóp képet és két jeladót lát. Döntse el a képek alapján, 

hogy 1-es, vagy a 2-es számú jeladó működőképességét vizsgáljuk! Jelölje a megfelelő választ!

                  ... pont / 4 pont 

 

 

 

a) Az 1-es számú jeladó jelét vizsgáljuk.     

b) A 2-es számú jeladó jelét vizsgáljuk. 

c) Mindkét jeladó kimenő jelalakja azonos. 

b) Milyen műveleteket lát a képeken? Jelölje a helyes választ!          ... pont / 2 pont 

 

     

a) Fékfolyadék csere és vezetőképesség vizsgálat.     

b) Fékfolyadék csere és folyadékszint mérés. 

1 

2 
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13. Feladat                  Összesen: ... pont / 14 pont 

a) Írja a piktogramok mellé a jelentésüket!            ... pont / 8 pont

  

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

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

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

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

b) Az alábbi állítások közül jelölje meg a soros diagnosztikára vonatkozó igaz állítást! 

                  ... pont / 2 pont 

a) A soros diagnosztikai eljárás a jármű irányítóegységeivel megvalósított kétirányú 

kommunikáció egy szabványosított diagnosztikai csatlakozón keresztül. 

b) A soros diagnosztikai eljárás a jármű központi irányítóegységével biztosít 

egyirányú kapcsolatot a diagnosztikai csatlakozón keresztül. 

c) A soros diagnosztikai eljárás az érzékelő és beavatkozó elemek egyenkénti 

vizsgálatát teszi lehetővé, általános és speciális mérőeszközökkel. 

c) Mit jelent a vezérlő egységek inicializálása? Az állítások közül válassza ki és jelölje 

meg az Ön szerint helyes állítást!               ... pont / 2 pont 

a) A járművek vezérlőegységeinek illetve a részegységeinek illesztése, az 

üzembeállításhoz szükséges kezdőértékek beállítása diagnosztikai műszer 

segítségével. 

b) A különböző vezérlőegységek járműfelszereltségtől függő konfigurálása. 

d) Jelölje az Ön szerint igaz állítást vezérlőegység kódolásra vonatkozóan!... pont / 2 pont  

a) A gyártás utolsó fázisában, a vezérlőegységeket a jármű felszereltségétől függően 

programozzák és kódolják fel, és segítségével a járműfelszereltséghez tartozó 

funkciókat aktiválják. 

b) A vezérlőegység kódolás segítségével csak az utólag beépített rendszerek funkcióit 

lehet aktiválni. 

c) A jármű irányítóegységek újraprogramozása, memóriájának újraírása nem 

lehetséges. 

 



Versenyzői kód:  63  

   

15/16 

 

         2019.évi LXXX. törvény 11. § (2)  

4 0716 19 05 Gépjármű mechatronikus (gyártás) 

14. Feladat        Összesen: ... pont / 18 pont 

Írja a képek alá, milyen diagnosztikai műveleteket lát! 

        
 

 

 

 

 

            
 

 

 

  

    
 

 

 

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

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

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

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

...............................                   ... pont / 3 pont 

 

 

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

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

...............                ... pont / 3 pont  

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

.................................      ... pont / 3 pont  

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

...................................... ... pont / 3 pont 

 

 

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

........................................  ... pont / 2 pont 
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15. Feladat        Összesen: ... pont / 12 pont 

Válassza ki, és húzza alá a következő kérdésekre adott válaszok közül az Ön szerint helyes 

választ! 

a) Milyen, a járművek komfort elektronikai rendszerének diagnosztikai műszere látható 

az alábbi ábrán?            ... pont / 3 pont 

 

a) Dízel füstölésmérő. 

b) Diagnosztikai vizsgálóállomás. 

c) Klímarendszer ellenőrző készülék. 

b) Milyen vizsgálópad látható az alábbi ábrán?           ... pont / 3 pont 

 

c) Az Otto-motorok kipufogó rendszerébe beépített szabályozó és monitor szonda jeleinek 

összehasonlításával, melyik szerkezeti elem működését ellenőrzi az EOBD rendszer?

           ... pont / 3 pont  

a) A kipufogógáz visszavezető szelep (EGR) megfelelő működését. 

b) A részecskeszűrő és a NOx – tároló katalizátor telítettségét. 

c) A hármas hatású katalizátor megfelelő hatásfokát. 

d) Milyen technológiai műveletet ismer fel a képek tanulmányozása során? Jelölje meg a 

helyes választ!           ... pont / 3 pont 

               

a) A képek a hengerfej csavarok meghúzásának technológiáját mutatják. 

b) A motor szelepállítási technológiai sorrendje látható. 

c) A szelephézag állítás technológiai sorrendje. 

a) Görgős teljesítménymérő 

b) Görgős fékerőmérő 

c) Lengéscsillapító vizsgáló 


