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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 / 8 pont 

Az ábrák és a táblázatba beírt adatok alapján válassza ki és húzza alá a négyütemű 

dízelmotor ütemekre igaz állapotjellemzőket! 

A négyütemű dízelmotor 

munkafolyamatának ütemei 

  

1 2 3 4 

Az ütem megnevezése szívás kipufogás sűrítés terjeszkedés 

A szívószelep állása nyitva zárva zárva zárva 

A kipufogószelep állása nyitva nyitva nyitva zárva 

A sűrítőtér hőmérséklete (°C) 600°C 550-700°C 700-900°C 200-250°C 

 

2. Feladat         Összesen: ... pont / 9 pont 

Az alábbi ábrán egy motor hengerfejébe épített szelepet lát. Nevezze meg a számozott 

alkatrészeket! 

 

 
 

Alkatrészek megnevezése:                 ... pont / 9 pont 

1 – ..........................................................................,  

2 – ..........................................................................,  

3 – ..........................................................................,  

4 – ..........................................................................,  

5 – ..........................................................................,  

6 – ..........................................................................,  

7 – ..........................................................................,  

8 – ..........................................................................,  

9 – ........................................................................... 
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3. Feladat                  Összesen: ... pont / 15 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 / 4 pont 

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

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

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

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

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

kipontozott sorokra a feliratok és jelölések jelentését!            ... pont / 8 pont 

 
 

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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4. Feladat        Összesen: ... pont / 20 pont 

a) Nevezze meg az ábrán látható szerkezetet és írja a szövegdobozba a számozott 

szerkezeti elemek megnevezéseit! 

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

 

 
 

 

b) Fogalmazza meg röviden, milyen elven működik az ábrán látható szerkezet!  

                   ... pont / 2 pont 

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

c) Írja le, mi a feladata az 1-es és az 5-ös számú szerkezeti elemeknek!   

Az 1-es számú szerkezeti elem: 

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

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

                  ... pont / 3 pont 

Az 5-ös számú szerkezeti elem: 

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

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

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

                  ... pont / 4 pont 

 

5. Feladat        Összesen: ... pont / 10 pont 

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

         

                                  
 

 

 

Szerkezei elemek:                ... pont / 8 pont 

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

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

3 – .........................................     ... pont / 1 pont 

4 – .........................................     ... pont / 1 pont 

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

6 – .........................................      ... pont / 1 pont 

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

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

. 

 

 

 

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

............................................................. 
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b) Fogalmazza meg röviden a dupla tengelykapcsolós nyomatékváltó működésének 

lényegét!                  ... pont / 6 pont 

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

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

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

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

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

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

6. Feladat        Összesen: ... pont / 28 pont 

a) Az alábbi ábrán egy gépjármű villamos kapcsolási rajzrészletet lát. Nevezze meg és írja 

a szövegdobozba a pozíciószámokhoz tartozó szerkezeti elemek megnevezését! 

       ... pont / 20 pont 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Írja le mi a feladata a K1 alkatrésznek!            ... pont / 2 pont 

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

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

c) A G1 alkatrészen lévő W kivezetésnek milyen funkciója van?         ... pont / 2 pont 

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

A7: .............................................................. H1: ................................................................. 

M1: ............................................................. S2: ................................................................. 

K1: ............................................................. E2: ................................................................. 

B18: ........................................................... T1: ................................................................. 

A8: ............................................................. Y12: .............................................................. 
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d) A képen egy haszonjármű hátsó futóműve látható, dobfék szerkezettel szerelve. 

Jelölje be az Ön szerint erre a szerkezetre vonatkozó helyes választ!      ... pont / 2 pont  

 

a) A nehézgépjárművek fékpofái duroplasztból készülnek. 

b) A nehézgépjárművek fékpofái grafit - cellulózból készülnek. 

c) A nehézgépjárművek fékpofái  fém és ásványi anyag szemcséket, műszál darabkákat, 

cellulózt, aramidot, töltő- és kenőanyagokat is tartalmaznak. 

e) Milyen szerkezet látható az alábbi ábrán? Válassza ki az alábbi állítások közül a 

helyeset!                 ... pont / 2 pont 

 

a) Olaj leválasztó egység, sűrített levegőtartályokhoz. 

b) Sűrített levegőrendszer mikro-szűrővel és olajcsapdával szerelt speciális légszárító betét.  

c) Motorolaj szűrő vízleválasztó szelepekkel. 

 

7. Feladat        Összesen: ... pont / 24 pont 

a) A képen látható diagnosztikai műveletek megnevezéseit írja a képek alatti kipontozott 

sorokra!                   ... pont / 4 pont 

 

         
 

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Grafit
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b) A képen egy futómű diagnosztikai műveletet lát. Soroljon fel nyolc alap paramétert, 

amelyeket ellenőrizni szükséges a futómű megfelelő működése érdekében!  ... pont / 8 pont 

 
 

Alap paraméterek:  

1 – .......................................  2 – ...............................................  3 – ....................................... 

4 – ....................................... 5 – ............................................... 6 – ....................................... 

7 – ....................................... 8 – ............................................... 

c) Ön szerint milyen diagnosztikai vizsgálatot lehet végrehajtani az ábrán látható, ECU- 

Y kábel - diagnosztikai műszer –mátrixtábla kapcsolási megoldással?         ... pont / 3 pont 

 

a) Soros diagnosztikát. 

b) Párhuzamos diagnosztikát. 

c) Csak periféria diagnosztikát. 

d) Milyen ellenőrzési folyamat eredménye látható a képen? Válassza ki a helyes állítást!

          ... pont / 3 pont 

 

a) Távolsági és tompított fényszóró vizsgálati eredménye. 

b) Ködfényszóró és távolsági fényszóró vizsgálati eredménye. 

c) Tompított és ködfényszóró vizsgálat eredménye. 



Versenyzői kód:  63  

 

9/14 

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

4 0716 19 05 Gépjármű mechatronikus (szerviz) 

e) Jelölje meg a képen látható mérőeszközre vonatkozó igaz állítást!         ... pont / 3 pont 

 

a) A képen látható refraktométerrel fagyálló folyadék, akkumulátor elektrolit, és szélvédő 

mosófolyadék fagyáspontja vizsgálható. 

b)  A képen látható refraktométerrel csak adBlue adalék fagyáspontja mérhető. 

c)  A képen látható hőmérsékletmérő műszerrel csak fagyálló folyadék forráspontja 

mérhető.  

f) A légfékrendszer működőképességét a fékrendszer szerelvényeinek műszeres mérésével 

ellenőrzik. Hogyan történik a légsűrítő ellenőrzése?            ... pont / 3 pont  

a) A sűrítési viszony alapján. 

b) A feltöltési idő alapján. Ha ez kisebb 198 másodpercnél, akkor a minősítés megfelelő. 

c) A rendszer tömítettsége alapján. 

 

8. Feladat        Összesen: ... pont / 15 pont 

Az alábbi ábrán a műszerfali hibajelző lámpa, „MIL” különböző működési fázisait látja. 

Írja a kipontozott sorokra, mitől függ a MIL lámpa „világít”, „villog”, vagy „nem világít” 

állapota!                  ... pont / 3 pont 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sorolja fel, és írja a táblázatba az indítórendszer komplex diagnosztikája során 

mérendő paramétereket!              ... pont / 12 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

  

1– .......................................................................................................................................,  

2 – .......................................................................................................................................,  

3 – .......................................................................................................................................,  

4 – .......................................................................................................................................,  

5 – .......................................................................................................................................,  

6 – ........................................................................................................................................ 
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9. Feladat        Összesen: ... pont / 14 pont 

Írja a képek alá, milyen diagnosztikai műveleteket lát! 

        
 

 

 

 

 

            
 

 

 

  

    
 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

Diagnosztikai műszerrel hibakód kiolvasást hajt végre. A fedélzeti öndiagnosztikai 

rendszer (EOBD) szabványos hibakódot (pl.: P 0420) tárolt el. 

  

a) Írja a következő betűk után, milyen rendszerben keletkezett hibára utalnak a betűk!

                   ... pont / 8 pont  

P = ..........................................................................................................  

B = ..........................................................................................................  

C = ..........................................................................................................  

U = .......................................................................................................... 

 

b) A hiba eltárolásával egy időben a környezeti paraméterek Freeze Frame) is rögzítésre 

kerülnek. Soroljon fel hat ilyen paramétert!             ... pont / 6 pont 

 

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

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

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

4 – ..................................................................................... 

5 – ..................................................................................... 

6 – .....................................................................................  

 

11. Feladat           Összesen: ... pont / 7 pont 

A képen egy diagnosztikai műszer szerkezeti felépítését látja.  

a) Nevezze meg a műszert!                ... pont / 3 pont  

A műszer megnevezése: ................................................................................... 

 
 

b) Írja le, milyen mérés végrehajtására alkalmas a műszer!           ... pont / 4 pont 

 

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

....................................................................................................................................................... 
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12. 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 
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13. Feladat        Összesen: ... pont / 14 pont 

 

a) Hogyan kell a fordított ÁFA esetén a számlát kiállítani? Jelölje meg a jó választ! 

a) Fordított áfa esetén a számla az ÁFA felszámítása nélkül kerül kiállíllításra. 

b) A számla végösszege tartalmazza az ÁFA tartalmat is, de a számlán rögzíteni 

kell a „fordított adózás” szöveget. 

b) Ki minősül az általános forgalmi adó (ÁFA) alanyának? 

a) Az egyéni vállakozó nem, a Bt. és a Kft. viszont ÁFA alanynak minősül. 

b) Adóalanynak minősül az a jogképes személy, szervezet, aki (amely) saját neve 

alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és 

eredményére. 

c) Hány tag szükséges Kft. és Bt. alapításához? 

a) A Kft. és Bt. alapításához is, minimum kettő tag szükséges. 

b) A Bt. alapításához minimum kettő, egy kül-és egy beltag szükséges, Kft. egy 

fővel (alapító) is alapítható. 

d) Milyen hátrányos következménye van, ha Kft. alapításakor nem bocsátjuk a társaság 

rendelkezésére a teljes tőke összegét? 

a) A társaság hiába lesz nyereséges, nem fizethet osztalékot a tagoknak, és a tag 

akkor is a teljes általa vállalt vagyoni hozzájárulás értékéig lesz felelős a társaság 

tartozásaiért, ha a vagyon teljes összegét még nem bocsátotta rendelkezésre. 

b) Nincs hátrányos következménye, ha a társasági szerződésben rögzített befizetési 

határidő még nem járt le. 

e) Ki nem lehet egyéni vállalkozó? 

a) Nem lehet egyéni vállalkozó az a személy, aki korlátozottan cselekvőképes. 

b) Akit vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítéltek, akkor sem, ha az elítéléséhez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól már  mentesült. 

f) Mi a vállalkozók által fizetendő adók és járulékok alapja?  

a) A járulék- és adófizetési kötelezettség alapja minden esetben, az adott év 

január 1-től érvényes minimálbér.  

b) A minimálbér, kizárólag a középfokú végzettséget nem igénylő vállalkozási 

tevékenység esetén, középfokú végzettséget megkövetelő munkaköri 

tevékenység esetén a garantált bérminimum.  

g) Mit jelent a kettős könyvvitel, mikor kell a gazdasági társaságnak az egyszeres 

könyvvitelről kettős könyvvitelre átállni? 

a) A kettős könyvvitel esetén a vállalkozó is és könyvelő is könyveli a 

pénzforgalmat. Kettős könyvvitelre kell váltani, ha az adóhivatal ezt elrendeli. 

b) A kettős könyvvitelnél a bevételek és kiadások külön rendszerben kerülnek 

rögzítésre kizárólag gépi programmal. Kettős könyvvitelre kell váltani, ha a 

bevétel két üzleti évben az 50 millió forintot meghaladja. 

 

 

 

https://ado.hu/munkaugyek/minimalber-garantalt-berminimum-2019-ben/
https://ado.hu/munkaugyek/minimalber-garantalt-berminimum-2019-ben/
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14. Feladat               Összesen: ... pont / 10 pont 

a) Ön szerint ki lehet a Betéti Társaság(Bt) törvényes képviselője? Válassza ki a helyes 

választ! 

a) A Bt. törvényes képviselője, megkötés nélkül a társaság beltagja és kültagja is 

lehet.  

b) A Bt. törvényes képviselője kizárólag a tagok közül a többi tag által kijelölt vagy 

megválasztott ügyvezető lehet. Főszabály szerint a Bt. kültagja nem lehet a 

társaság vezető tisztségviselője kivéve, ha a társasági szerződés így rendelkezik. 

c) A Bt. törvényes képviselője, csak a társaság beltagjai közül választható a 

társaság bel és kültagjainak választása alapján 

 

b) Mennyi törzstőkével (alapító vagyonnal) kell a Kft-nek rendelkezni? 

a) A társaság törzstőkéje (alapító vagyona) nem lehet kevesebb három millió 

forintnál. 

b) A társaság törzstőkéje (alapító vagyona) nem lehet kevesebb öt millió forintnál. 

c) A társaság törzstőkéje (alapító vagyona) nem lehet kevesebb húsz millió 

forintnál. 

 

c) Melyik gazdasági társaság nem jogi személyiségű? 

a) A részvénytársaság (Rt).  

b) A korlátolt felelősségű társaság (Kft). 

c) A betéti társaság (Bt). 

 

d) Mikor szűnik meg a Betéti Társaság? 

a) Megszűnik a gazdasági társulás, ha valamennyi beltag kiválik. 

b) Megszűnik a gazdasági társulás, ha a törvényes képviselője kiválik. 

c) Amennyiben a társaságból valamennyi beltag, vagy kültag kiválik, kivéve az 

utolsó beltag, vagy kültag kiválásától számított 6 hónapon belül új beltag, vagy 

kültag belépését a bírósághoz bejelentik. 

 

e) Meddig terjed ki a Betéti Társaság (Bt.) beltagjának felelőssége? 

a) A betéti társaság beltagjának felelőssége korlátlan, több beltag esetében 

egyetemleges. 

b) A betéti társaság beltagjának felelőssége vagyoni betétje mértékében korlátozott. 


