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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: 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: Akkumulátor             1 pont 

„B” jelű alkatrész: Indítómotor             1 pont 

„C” jelű alkatrész: Váltakozó áramú generátor           1 pont 

„C1” jelű alkatrész: Elektronikus feszültségszabályozó          1 pont 

„D” jelű alkatrész: Gyújtáskapcsoló            1 pont 

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

           

    

 

Integrált fékrendszer hidraulika és 

elektronika egységgel Elektromechanikus kormánymű 
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2. Feladat           Összesen: 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:                 4 pont 

Az AGM akkumulátorban a folyékony elektrolitot egy speciális abszorbeáló üvegszövetbe 

itatják fel. Elviseli a gyakori nagy áramú töltést-kisütést. Az AGM rendszerű 

akkumulátor felépítéséből adódóan nem párolog belőle az elektrolit és a ház sérülésekor 

sem szivárog a súlyosan egészségkárosító, maró hatású vegyi anyag. 

AGM akkumulátor előnyei:                   4 pont 

A spirálcellás szerkezetű AGM akkumulátor előnyei a hagyományos akkumulátorokkal 

szemben a háromszor hosszabb élettartam, a jobb rezgésállóság, karbantartás mentesség 

és a nagy töltési és indítási teljesítmény. 

b) Milyen járművekben, és miért szükséges az AGM akkumulátor alkalmazása?            2 pont 

Az AGM akkumulátorokat a Start - Stop rendszerrel ellátott személygépkocsiknál 

alkalmazzák a sok motorindítás által okozott fokozott igénybevétel miatt. 

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

folyamatos működéséhez váltakozó feszültségre?               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: 10 pont 

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

   

Hibrid jármű motorgenerátorai  Hibrid jármű feszültségmentesítő eleme 

b) Nevezze meg a képeken látható szerkezeteket!                4 pont 

         

              
 

 

 

 

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

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

Dupla tengelykapcsolós (DSG) 

nyomatékváltó 

 

 

 

Belsőhűtésű tárcsafék elektro-

mechanikus rögzítő fékkel (EPB) 

1 2 3 4 
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4. Feladat           Összesen: 19 pont 

a) Nevezze meg az ábrán látható szerkezetet!  

Megnevezés: Tirisztoros (CDI) gyújtóberendezés               3 pont 

 

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

 

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

                     4 pont 

    

  

 

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

                     4 pont 

A K és Az L jelű vezetékeken valósul meg az elektronikus vezérlőegységek (ECU-k) és a 

diagnosztikai műszerek közötti egy, illetve kétirányú információáramlás. 

1– Akkumulátor    2 – Gyújtás kapcsoló 

3a – Feszültség átalakító   3b – Vezérlő áramkör 

4 – Gyújtótranszformátor   5 – Megszakító 

6 – Gyújtáselosztó    7 – Elosztó 

1. Differenciál potenciométer 2. EOBD csatlakozó 

1 2 
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5. Feladat           Összesen: 14 pont 

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

A szerkezet megnevezése: Bütyökváltó szelepvezérlés               3 pont 

 
 

A szerkezet feladata:                   3 pont 

Ez a változtatható szelepvezérlési rendszer (Valvelift) olyan szerkezeti eleme, amely a 

vezérműtengely bütyökprofil váltásával, két beavatkozó elem alkalmazásával, biztosítja 

motorterheléstől függően az elérhető legjobb motorfeltöltést, töltetcserét. 

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

kipontozott sorokra a feliratok és jelölések jelentését! 

 
M+S: Havas és saras útfelületekre tervezett gumiabroncs               1 pont 

65: A futófelület és az oldalfal magasságának aránya                1 pont 

R: Radiál gumiabroncs                    1 pont 

13: A keréktárcsa-átmérő colban                   1 pont 

Outside: A gumiabroncs külső oldala                  1 pont 

Rotation: Forgásirány (kötött forgásirányú)                 1 pont 

TWI: Kopásjelző helyét jelölő nyíl                   1 pont  

DOT XXXX: A gumiabroncs gyártási ideje                 1 pont 
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6. Feladat           Összesen: 18 pont 

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

 

         

1 – ABS kerékfordulatszám érzékelő póluskereke                2 pont 

2 – Gépjármű generátor forgórész                 2 pont 

3 – Nyolchengeres boxermotor forgattyústengely dugattyúkkal             2 pont 

4 – Nyolchengeres V-motor forgattyústengely dugattyúkkal              2 pont 

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

            

1 – Gyújtótranszformátor         2 pont 

2 – Xenon előtét egység          2 pont 

3 – LED izzók szofita foglalathoz         2 pont 

4 – LED fényszóró izzó         2 pont 

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

                     2 pont 

          

 

 

 

Hidraulikus működtetésű egytárcsás 

tengelykapcsoló 
Indítómotor görgős 

szabadonfutó 
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7. Feladat           Összesen: 10 pont 

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

    8 pont  

1 

 

Hengerenkénti gyújtómodul 

2 

 

Szeleppel egybeépített TPMS szenzor 

3 

 

Kormányelfordulás érzékelő 

4 

 

ABS hidraulikus és elektronikai egység 

 

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

haladva) tartalmazó választ!    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: 8 pont 

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

alkatrész számokhoz írja be azok megnevezését!  

 

Megnevezés: Körmöspólusú, háromfázisú, váltakozóáramú generátor           2 pont 

 

 

 

 

9. Feladat            Összesen: 10 pont 

a) Nevezze meg a képeken látható szerkezeteket!                4 pont 

            

          
 

 

 

 

b) Fogalmazza meg röviden a dupla tengelykapcsolós nyomatékváltó működésének lényegét!

                      6 pont 

A DSG váltó működésének lényege, hogy két váltót építenek egy házba, az egyik váltóban 

vannak a páratlan fokozatok (1, 3, 5), a másikban a párosak és esetleg a hátramenet (2, 4, 

6, R). Mindegyik váltórésznek saját tengelykapcsolója van, és mindig az a tengelykapcsoló 

fog automatikusan záródni, amelyikhez az éppen szükséges áttétel tartozik. Ezzel 

megvalósítható a nagyon gyors fokozatváltás. Ezen kívül lehetőség van a kapcsolási 

pontok változtatására a vezető igényei szerint. Így lehet ugyanaz a váltó sportos, 

komfortos vagy gazdaságos is. 

6 – Állórész a háromfázisú tekercsekkel              2 pont 

9 – Egyenirányító diódahíd a hűtőlemezekkel             2 pont 

10 – Elektronikus feszültségszabályozó a generátorkefékkel           2 pont 

Dupla tengelykapcsolós (DSG) 

nyomatékváltó 

 

 

 

Belsőhűtésű tárcsafék elektro-

mechanikus rögzítő fékkel (EPB) 
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10. Feladat           Összesen: 20 pont 

a) Párosítsa és írja be a megfelelő helyre az alábbi szövegeket a képekhez!          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 

 

A nyelv hatra csúszásának 

megakadályozása végett, óvatosan 

hajtsa hátra a fejet. 

2. pár 

 

Nyaki gerincsérülés, vagy annak 

gyanúja esetén a fejet két oldalról 

megfogva enyhe húzással rögzítse. 

3. pár 

 

Stabil oldalfekvő helyzet 

4. pár 

 

Automata életmentő defibrillátor 

 

 

b) Jelölje meg a helyeset a táblázatban látható képekhez tartozó állítások közül!         12 pont 

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: 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? 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!     5 pont 

Egyedi gyártás jellemzői: 

- alacsony volumenben termelnek, 

- jól alkalmazkodik a vevői igényekhez, 

- jelentős az emberi munkavégzést igényel, 

- a termék-előállítás hosszadalmas, 

- magas költségek. 

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

mi a jelentésük (tartalmuk)!     9 pont 

 

Nettó anyagnorma: az elméleti, tisztán felhasznált anyag mennyisége (veszteségmentesen). 

Bruttó anyagnorma: beletartozik a felhasználási hulladék is (de a selejt nem). 

Beszerzési anyagnorma: nem csak a felhasználási hulladékot, hanem a betervezett selejtet 

és a várható hiányt, a rossz árutárolásból eredő károkat, üzemek közötti biztonsági 

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

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

 

1 – Műveleti sorrendek 

2 – Alkalmazott anyagmozgató gép 

3 – Anyagáram intenzitás 

12. Feladat             Összesen: 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!

                                 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!              2 pont 

     

 

a) Fékfolyadék csere és vezetőképesség vizsgálat.      

b) Fékfolyadék csere és folyadékszint mérés. 

1 

2 
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13. Feladat          Összesen: 14 pont 

a) Írja a piktogramok mellé a jelentésüket!                 8 pont

  

  Légzsák hiba     Alacsony guminyomás 

  Alacsony olajszint    Magas vízhőmérséklet 

  Elkopott fékbetét    ESP visszajelző  

  

  Nincs töltés     Behúzott kézifék 

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

                      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!                    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!             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. 
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14. Feladat            Összesen: 18 pont 

Írja a képek alá, milyen diagnosztikai műveleteket lát! 

        
 

 

 

 

 

            
 

 

 

  

    
 

 

 

 

Befecskendező impulzus és 

befecskendezett tüzelőanyag 

mennyiség mérés  4 pont 

Futómű ellenőrzés és beállítás 

    3 pont 

 

 

Multiméteres akkumulátor 

kapocsfeszültség (töltőfeszültség) 

mérés   3 pont  

ADAS rendszerdiagnosztika, 

kalibrálás   3 pont  

Szállított tüzelőanyag mennyiségmérés

    3 pont 

 

 

Tolatóradar ellenőrzés, kalibrálás 

    2 pont 
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15. Feladat             Összesen: 12 pon 

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?               3 pont 

 

a) Dízel füstölésmérő. 

b) Diagnosztikai vizsgálóállomás. 

c) Klímarendszer ellenőrző készülék. 

b) Milyen vizsgálópad látható az alábbi ábrán?             3 pont 

 

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

összehasonlításával, melyik szerkezeti elem működését ellenőrzi az EOBD rendszer? 

              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!              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 


