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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes vála-

szok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni 

kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfo-

gadható a ponthatáron belül. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a maximáli-

san adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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Jármű szerkezetismereti és számítási feladatok 100 pont 

1. Feladat Összesen: 13 pont 

a) Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és a számokkal jelölt részeit! 

Megnevezése: piezo-inline injektor 2 pont 

 
Részei: 

1 – befecskendező furat 1 pont 

2 – fúvókamodul fúvókatűvel 1 pont 

3 – szervószelep (vezérlőszelep) 1 pont 

4 – hidraulikus csatoló 1 pont 

5 – piezo állítóelem 1 pont 

b) Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Mekkora a működtető elemre kapcsolt feszültség? U = 110…150 V 1 pont 

Mi a feladata a 4-jelű alkatrésznek? 

− a működtető elem löketének áttételezése és felerősítése; 1 pont 

− a működtető elem és a szervószelep között esetleg jelen lévő holtjáték kiegyenlítése 

(pl. hőtágulás); 1 pont 

− vészleállítási funkció (elektromos hiba esetén a befecskendezés automatikus leállí-

tása). 1 pont 

c) Határozza meg az alábbi diagramok alapján 0,6 ms vezérlési idő és 1200 bar befecskende-

zési nyomás mellett a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét! 

 

A befecskendezési nyomások értékei: 

a – 1600 bar 

b – 1200 bar 

c – 1000 bar 

d –   800 bar 

e –   250 bar 

A befecskendezett mennyiség: 

40 mm3/löket 2 pont 
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2. Feladat     Összesen: 9 pont 

Jelölje a helyes válaszok betűjelét! Minden kérdéshez csak egy helyes válasz tartozik. 

2.1. Az alábbi ábrán a négyütemű Otto-motor valóságos indikátordiagramja látható. 1 pont 

 

Melyik munkaterület jelenti a kipufogórendszer ellenállása miatti munkaveszteséget? 

a) A W1 munkaterület 

b) A W2 munkaterület 

c) A W3 munkaterület 

2.2. Hogyan befolyásolja a szelephézag nagysága a vezérlési diagramot? 1 pont 

a) A szelephézag növelése nem befolyásolja a szelep nyitvatartási szögeit. 

b) A szelephézag növelése növeli a szelep nyitvatartási szögeit. 

c) A szelephézag növelése csökkenti a szelep nyitvatartási szögeit. 

2.3. A szívószelep korábbi zárása melyik fordulatszámnál jelent motorteljesítmény növeke-

dést? 1 pont 

a) A motor alacsony fordulatszámánál. 

b) A motor közepes fordulatszámánál. 

c) A motor magas fordulatszámánál. 

2.4. A szívószelep későbbi zárása melyik fordulatszámnál jelent motorteljesítmény növeke-

dést? 1 pont 

a) A motor alacsony fordulatszámánál. 

b) A motor közepes fordulatszámánál. 

c) A motor magas fordulatszámánál. 

2.5. Alacsony motorfordulatszámon melyik szívószelep nyitás hatásos az NOx kibocsátásra? 

 1 pont 

a) Nincs befolyása a korai szívószelep nyitásnak az NOx kibocsátásra. 

b) A korai szívószelep nyitás. 

c) A kései szívószelep nyitás. 
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2.6. Milyen helyzetű az alábbi ábrán látható vezértengely állító? 1 pont 

 

a) Alaphelyzet. 

b) Korai helyzet. 

c) Kései helyzet. 

2.7. Milyen helyzetű az alábbi ábrán látható vezértengely állító? 1 pont 

 

a) Rögzített helyzetű. 

b) Korai helyzetű. 

c) Kései helyzetű. 

2.8. Milyen szívócsőállás tartozik a zöld 2-sel jelölt motorterhelés tartományhoz? 1 pont 

 

a) A szívócsőállás hosszú. 

b) A szívócsőállás rövid. 

2.9. Milyen típusú vezértengely állító jelleggörbéje látható az alábbi ábrán? 1 pont 

 

a) Állandó löketű szívószelep-nyitás kétfokozatú nyitástartomány-eltolással. 

b) Állandó löketű szívószelep-nyitás fokozat nélküli nyitástartomány-eltolással. 

c) Állandó löketű szívószelep-nyitás fokozat nélküli nyitástartomány-széthúzással. 
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3. Feladat Összesen: 20 pont 

3.1. Milyen típusú feltöltő látható az alábbi ábrán?    2 pont 

 

a) Mechanikus feltöltő 

b) Turbófeltöltő 

c) Turbó kompaund feltöltő 

3.2. Benzinmotoroknál mi szab határt a feltöltési nyomás maximális értékének?    2 pont 

a) A detonációs égés. 

b) A mechanikai terhelés. 

c) A kopogásos égés. 

3.3. Amennyiben a motor mechanikai elemei nem alkalmasak a megnőtt csúcsnyomások elvi-

selésére, akkor…     2 pont 

a) a feltöltött motor sűrítési arányát olyan mértékben növelni kell, hogy az égési 

csúcsnyomás megegyezzen a szívómotorhoz tartozó értékkel. 

b) a feltöltött motor sűrítési arányát olyan mértékben csökkenteni kell, hogy az 

égési csúcsnyomás megegyezzen a szívómotorhoz tartozó értékkel. 

c) nem szükséges a motor sűrítési arányán változtatni, hiszen a motor kopogásérzéke-

lője megakadályozza a motorban végbemenő káros égésfolyamatot. 

3.4. Mekkora a töltőlevegő százalékos növekedése, ha levegő visszahűtőbe beáramló levegő 

hőmérséklete Tbe = 134oC, a kilépőé Tki = 40oC?     2 pont 

a) 30% 

b) 3% 

c) 235% 

3.5. Mekkora a töltőnyomás annál a motornál, melynél a nyomásviszony π = 1,8, a sűrítő be-

lépési keresztmetszetében lévő nyomás p1 = 0,9 bar? (A nyomások abszolút nyomásban 

értendők).     2 pont 

a) 2,62 bar 

b) 1,62 bar 

c) 0,62 bar 

3.6. Amennyiben a motor légnyelése a töltő szállított mennyiségénél kisebb, akkor…     2 pont 

a) kisebb töltőt kell választani. 

b) nagyobb töltőt kell választani. 

c) a töltő szállítása éppen megfelelő. 
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3.7. Mivel magyarázza a turbina fordulatszámának a 2 pontból a 3 pontba való növekedését?

 2 pont 

 

a) A motorterhelés csökkenése következtében a kevesebb tüzelőanyag befecskendezé-

sével. 

b) A motorterhelés csökkenése következtében a többlet tüzelőanyag befecskendezésé-

vel. 

c) A motor terhelésének növekedése következtében a többlet tüzelőanyag befecs-

kendezésével. 

3.8. Az alábbi állítások közül válassza ki a helyeset? 2 pont 

a) A diffúzor bővülő keresztmetszetű spirál alakú szerkezeti egység, amelyben a 

megnövelt nyomású levegő áramlik. 

b) A diffúzor szűkülő keresztmetszetű spirál alakú szerkezeti egység, amelyben a meg-

növelt nyomású levegő áramlik. 

3.9. Az alábbi ábrán egy változtatható geometriájú turbófeltöltő látható. Válassza ki az alábbi 

állítások közül a helyeset!     2 pont 

 

a) Alacsony motorfordulatszámoknál a lapátállás „a” helyzetű.. 

b) Alacsony motorfordulatszámoknál a lapátállás „b” helyzetű. 

c) Magas motorfordulatszámoknál a lapátállás „b” helyzetű. 

3.10. Az alábbi ábrán egy turbófeltöltő metszeti képe látható. Jelölje a helyes válasz betűjelét! 

     2 pont 

 

a) A levegő a 3 jelű keresztmetszeten lép be és a 2 jelűn lép ki. 

b) A levegő az 1 jelű keresztmetszeten lép be és a 2 jelűn lép ki. 

c) A levegő a 3 jelű keresztmetszeten lép be és a 4 jelűn lép ki. 
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4. Feladat Összesen: 11 pont 

Az alábbi ábrán egy nyomatékosztó hibrid kinematikai vázlata látható. Nevezze meg a szá-

mokkal jelölt részeit! 

 
1 – belsőégésű motor    1 pont 

2 – lengéscsillapító tengelykapcsoló    1 pont 

3 – generátor    1 pont 

4 – kihajtás    1 pont 

5 – bolygómű    1 pont 

6 – elektromos motor    1 pont 

7 – olajszivattyú    1 pont 

 
A grafikon a belsőégésű motor, a generátor és a villamos motor együttes működését szemlél-

teti különböző körülmények között. Azonosítsa be ezeket az üzemállapotokat a meghatározá-

suk elé írt betűjelzésükkel! 

A grafikonon a szaggatott vonalak hossza jelzi az adott szerkezet fordulatszámát. 

„A” Álló helyzet. A motorok és a generátor állnak     1 pont 

„C” Normál, állandó sebességű haladás. A belsőégésű motor nyomatéka elégséges a jármű 

mozgásban tartásához, és gyakorlatilag nincs szükség az elektromos áram létrehozására.

     1 pont 

„B” A belsőégésű motor beindítása és a jármű elindítása. Az indítómotor szerepét a generátor 

látja el. A belsőégésű motor beindítása után a generátor megkezdi az elektromos áram 

termelését, működteti az elektromos motort, amelyik létrehozza a jármű elindításához 

szükséges nyomatékot.    1 pont 

„D” Gyorsítás. A jármű gyorsításakor növekszik a belsőégésű motor fordulatszáma és a gene-

rátor által termelt elektromos áram, mely a meghajtó elektromos motoron keresztül segíti 

a gyorsulást.     1 pont 

 



Versenyzői kód:   48  
 

9/20 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus 

5. Feladat   Összesen: 12 pont 

Milyen ellenállások hatnak az alábbi ábrán látható személygépkocsira? 

 

Mekkora motorteljesítmény szükséges a gépkocsi emelkedőn, 72 km/h egyenletes sebességgel 

való haladásához? 

Adatok: 

A gépkocsi tömege: m = 1400 kg 

A gördülési ellenállás tényezője: f = 0,02 

A levegő sűrűsége: l = 1,25 kg/m3 

A gépkocsi formatényezője: cw = 0,25 

A gépkocsi homlokfelülete: A = 1,6 m2 

A lejtőszázalék: p = 10 % (α ≈ 5,7o) 

A hajtómű hatásfoka: h = 0,92 

Megoldás: 

A gördülési ellenállás teljesítményszükséglete: vfgmPg =         1 pont 

 W5493,6
s

m
200,02

s

m
9,81kg 1400P

2g ==         1 pont 

A légellenállás teljesítményszükséglete: 3

w vAc
2

ρ
P = l

l         1 pont 

 W2000
s

m
20m 1,60,25

2

kg/m 1,25
P

3

2
3

=







=l

        1 pont 

Az emelkedési ellenállás teljesítményszükséglete: vgm
100

p
Pe =         1 pont 

 W27468
s

m
 20

s

m
9,81kg 1400

100

10
P

2e ==          1 pont 

A motor teljesítménye: 
h

eg

mot
η

PPP
P

++
=

l
         1 pont 

kW 38 W38001,7
0,92

 W27468 W2000 W5493,6
Pmot ==

++
=          2 pont 

Gördülési ellenállás (Fg)          1 pont 

Légellenállás (Fl)          1 pont 

Emelkedési ellenállás (Fe)          1 pont 
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6. Feladat Összesen: 16 pont 

6.1. Minek az elvi vázlata látható az alábbi ábrán?     1 pont 

 
a) Az indukciós jeladó működésének elvi vázlata. 

b) A Hall-effektus elvi vázlata. 

c) A Hall-IC működésének elvi vázlata. 

6.2. Mit jelentenek az alábbi tömbvázlatban a számokkal jelölt részek?     1 pont 

 
a) 1 feszültségstabilizáló egység, 2 Hall-érzékelő, 3 erősítő jelformáló. 

b) 1 Hall-érzékelő, 2 feszültségstabilizáló egység, 3 erősítő jelformáló. 

c) 1 erősítő jelformáló, 2 feszültség stabilizáló egység, 3 Hall-érzékelő. 

6.3. Válassza ki az R2 ellenállás értékét az alább felsoroltak közül, ha a jeladó kapcsoló tran-

zisztorán 15 mA-nél nagyobb áram nem folyhat!     1 pont 

 
a) R2 = 680 Ω 

b) R2 = 168 Ω 

c) R2 = 100 Ω 

6.4. Mekkora a négyhengeres négyütemű benzinmotor gyújtás periódus ideje az adott oszcil-

logram szerint? Az oszcilloszkóp vízszintes eltérítő egysége 2 ms/DIV, a függőleges 

5V/DIV állásban van!     1 pont 

 

a) tgy = 5 ms 

b) tgy = 10 ms 

c) tgy = 1 ms 
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6.5. Mekkora az előző diagram (6.4) szerint a négyütemű négyhengeres motor fordulatszáma?

     1 pont 

a) nmot = 3000 1/min 

b) nmot = 1500 1/min 

c) nmot = 6000 1/min 

6.6. Mekkora az előző diagram (6.4) szerint a négyszögjel kitöltési tényezője?     1 pont 

a) 43% 

b) 30% 

c) 70% 

6.7. Mekkora az előző diagram (6.4) szerint a négyszögjel feszültsége?     1 pont 

a) 11 V 

b) 10 V 

c) 12 V 

6.8. Változik-e az indukciós-jeladó jelalakja, ha kivezetéseket felcseréljük?     1 pont 

a) igen 

b) nem 

6.9. Változik-e az indukciós-jeladó jelalakja, a póluskerék ellentétes forgása esetén?  1 pont 

a) igen 

b) nem 

6.10. Az alábbi ábrán egy hűtőfolyadék hőmérséklet szenzor és annak a motorvezérlőn belüli 

elektromos kapcsolása látható. Mekkora lesz az M pont feszültsége, ha bekapcsolt gyúj-

tás mellett a TMW jelű csatlakozót bontjuk?     1 pont 

 
a) 5 V 

b) 0 V 

6.11. Milyen gyújtásjelek láthatók az alábbi ábrán?     1 pont 

 
a) A szekunder feszültség és a primer áram. 

b) A primer feszültség és a primer áram. 

c) A primer feszültség és a szekunder áram. 
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6.12. Mi történik az alábbi diagram „A” jelű pontján! 1 pont 

 
a) A primer áram korlátozás kezdete. 

b) A primer áram korlátozás vége. 

c) Ívhúzás kezdete. 

6.13. Az előző ábrán melyik betű jelöli a zárási tartományt? 1 pont 

a) A „D” jelű 

b) A „C” jelű 

c) A „B” jelű 

6.14. Mi jelöli az alábbi ábrán a primer áram maximális értékét? 1 pont 

 
a) A „C” jelzés 

b) Az „A” jelzés 

6.15. Zárlatos nagyfeszültségű dióda esetén mit mutat az árammérő? 1 pont 

 
a) Kb. 1,2 mA-es áramerősséget. 

b) Nulla áramerősséget. 

6.16. Hibátlan nagyfeszültségű dióda esetén melyik oszcillogram látható a képernyőn? 

 1 pont 

  
a) Az a) jelű ábra. 

b) A b) jelű ábra. 
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7. Feladat Összesen: 12 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és annak számokkal jelölt részeit! 

Megnevezés: Indukciós fordulatszám és vonatkoztatási jeladó   1 pont 

 

Jelölje a helyesnek ítélt válaszok betűjelét! 

Milyen elven alapul a fenti ábrán látható szerkezet működése?     1 pont 

a) Erővonal metszésen alapuló: a mágneses tér és a vezető egymáshoz képest relatíve el-

mozdul. 

b) Térváltozás elvén működő: a térváltozást a mágneses kör ellenállásának változása 

hozza létre. 

c) Örvényáramú: a forgó mágnes feszültséget indukál a mágnest körülvevő fém harang-

ban, vagy tárcsában. 

Változik-e a jelalak (oszcilloszkópos), ha a kivezetéseket felcseréljük?     1 pont 

 

a) A jelalak nem változik. 

b) A jelalak fordított képe jelenik meg. 

Változik-e a jelalak (oszcilloszkópos), ellentétes forgásirány esetén?    1 pont 

a) A jelalak nem változik. 

b) A jelalak fordított képe jelenik meg. 

Hogyan befolyásolja a légrés nagysága a jelfeszültséget?    1 pont 

a) Növekvő légrés esetén a jelfeszültség csökken. 

b) Növekvő légrés esetén a jelfeszültség is növekszik. 

Hogyan befolyásolja a motor fordulatszáma a jelfeszültséget?    1 pont 

a) A motor fordulatszáma nem befolyásolja a jelfeszültség nagyságát. 

b) A motor fordulatszám növekedésének hatására csökken a jelfeszültség. 

c) A jelfeszültség a motor fordulatszám növekedésével növekszik, majd a vasmag telí-

tődését követően kismértékben csökken. 

1 – állandó mágnes   1 pont 

2 – vasmag   1 pont 

3 – tekercs   1 pont 

4 – légrés   1 pont 

5 – impulzus kerék   1 pont 

6 – vonatkoztatási jel   1 pont 
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8. Feladat     Összesen: 7 pont 

Az alábbi ábrán a nagysebességű (High Speed) CAN rendszer feszültségszintjei láthatók. 

 

Egészítse ki a rendszer jellemzőivel kapcsolatos alábbi mondatokat! 

Átviteli sebességtartománya: 250 kbit/s … 1 Mbit/s     1 pont 

Alkalmazása: motor, hajtáslánc, ABS/ESP, kormányzás     1 pont 

Lezáró ellenállás értéke: 120 ohm     1 pont 

CAN-H és a CAN-L jelek közötti feszültségkülönbség: 2 V     1 pont 

Az adatátvitel a kettős jelvezetéken mindig szimmetrikusan történik.     1 pont 

Mekkora a 1 Mbit/s átviteli sebességű CAN bit ideje? 

bit

μs
 1

bit

s
 0,000001

s

bit
 1000000

1
Tbit ===      2 pont 

Jármű diagnosztika 90 pont 

9. Feladat Összesen: 11 pont 

Egy akkumulátor indítóképességét vizsgáljuk szobahőmérsékleten. A vizsgálat kezdetén, a 

terhelés létrehozása előtt az akkumulátor nyugalmi feszültsége Uny = 12,7 V. A terhelővilla a 

csatlakoztatáskor Ik = 100 A kisütő áramot hoz létre. 

a) Egészítse ki az alábbi indításpróbára vonatkozó megállapításokat! 

Gyakorlati tapasztalat szerint azokat a forrásokat minősíthetjük megfelelőnek, amelyek 

üzemi feszültsége egy kb. 10 s-os indítás végére sem esik 12 V névleges feszültség esetén 9 

V alá.     2 pont 

b) Határozza meg, megfelel-e a forrás indítóképessége az előírásnak, ha a 10 s-os terhelés 

végén a kapocsfeszültsége Uüz = 11,2 V-ra csökken! Az akkumulátorra vonatkozóan a 

10 s-os, 100 A-es terhelés hatására megengedett feszültségesés Umeg = 2,06 V. 

üzny UUΔU −=      1 pont 

V 1,5V 11,2V 12,7ΔU =−=      2 pont 

Mivel 2,06,1,5hiszen ΔUΔU meg  a telep indítóképessége megfelelő.     2 pont 

c) Mekkora az akkumulátor (Rb) belső ellenállása és a terhelés ellenállása? 

Ω 0,015
A 100

V 1,5
R b ==      2 pont 

Ω 0,112
A 100

V 11,2
R t ==      2 pont 
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10. Feladat Összesen: 22 pont 

Milyen ellenőrző műveleteket kell elvégezni a görgős fékvizsgálat előtt? 

− a gumiabroncs nyomásellenőrzése, beállítása; 2 pont 

− hidraulikus fékek levegősödésének ellenőrzése, légtelenítés; 2 pont 

− a fékfolyadék forráspontjának megállapítása. 2 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatot! 

A motort, ha szervófékes a gépjármű, alapjáraton üzemeltetjük (a vizsgálatokat szervóhatás 

mellett kell végezni!). 2 pont 

Nézze meg figyelmesen az alábbi árán látható a görgős fékpadi vizsgálattal kapcsolatos fék-

karakterisztikát, és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

Hány kerékfordulat szükséges a mérés elején a forgatási ellenállás meghatározásához? 

1 kerékfordulat 2 pont 

Mekkora a kerék kerületi sebessége a görgős fékvizsgálat esetén? 

vkerék = 2,5-5 km/h 2 pont 

Meddig növelhető a működtető erő? 

Addig, míg a vizsgált kerék valamelyike 20%-ban csúszni nem kezd 2 pont 

Melyik munkapontban történik a vezérelt fékerő mérés? 

A maximális fékerő 70%-ánál, (4 jelű munkapont) 2 pont 

Mekkora lehet személygépkocsinál az „A” tengelyen a fékerő eltérés: 20% 2 pont 

Mekkora lehet személygépkocsinál a „B” tengelyen a fékerő eltérés: 30% 2 pont 

Mekkora lehet a kerekenkénti fékerő ingadozás: 30% 2 pont 
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11. Feladat       Összesen: 18 pont 

Jelölje X-el az OBD II -re jellemző tulajdonságokat!                   

A hibakódok gyártó-függőek, nem publikusak   

Szabványos hibakódok (DTC) X 1 pont 

A különböző motor- és emisszió-ellenőrző rendszerek nem szabványosí-

tottak 

  

Szabványos hibajelző lámpa (MIL) és annak szabványos jelzési funkciói X 1 pont 

OBD-funkció-teszt (Readiness) X 1 pont 

A diagnosztikai csatlakozó nem szabványosított (járműspecifikus)   

Környezeti paraméterek (Freeze frame) automatikus tárolása hiba rögzí-

tése esetén 

X 1 pont 

A hibás működést visszajelző lámpa nem szabványos   

Szabványosított emisszió-ellenőrző rendszer X 1 pont 

Szabványosított protokoll a szabványos diagnosztikai aljzaton (DLC) 

keresztül az autó és a diagnosztikai eszköz között 

X 1 pont 

A diagnosztikai háttér információ ugyanazon hibára is eltérő műszaki 

megközelítésű 

  

Helytelen válasz esetén 1 pont levonás! 

Az alábbi ábrán a lambdaszonda különféle működési hibái figyelhető meg. Nevezze meg, és 

röviden jellemezze azokat! 

Elöregedett szonda

Új szonda

 

 

Amplitúdó 2 pont 

A min-/ max. értéket már nem éri el, ezért a biztos 

dús-szegény állapot felismerése nem lehetséges.

 2 pont 

Reakcióidő 2 pont 

Az elöregedett szonda túl elnyújtottan reagál a ke-

verék változásra, tehát az aktuális értéket nem a 

megfelelő időpontban jelzi. 2 pont 

Periódus időtartam 2 pont 

Az elöregedett szonda mintavételi sebessége, frek-

venciája, az optimális szabályozáshoz képest túl 

lassú. 2 pont 
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12. Feladat   Összesen: 10 pont 

Az alábbi ábrán egy benzinmotor szívócsőnyomás-érzékelője és annak oszcillogramja látható. 

Határozza meg a jelalak főbb jellemzőit! 

 

 

a) Határozza meg a jel periódusidejét! 

ms8DIV8ms/DIV1T ==    2 pont 

b) Számítsa ki a jel frekvenciáját! 

Hz125
s0,008

1

T

1
f ===    2 pont 

c) Mekkora a jel kitöltési tényezője? 

50%100%
ms8

ms4
100%

T

t
k i ===    2 pont 

d) Mekkora a jel feszültsége? 

V5DIV2,5V/DIV2Umax ==    2 pont 

e) Határozza meg az adott működési diagram alapján a szívócső-depresszió értékét! 

 

A szívócső-depresszió értéke: −30 kPa    2 pont 

Mérés előtt a sugarat alaphely-

zetbe állították be. 

Bemeneti feszültségosztó: 

2 V/DIV 

A vízszintes eltérítés sebessége: 

1 ms/DIV 

Bemenet: DC üzemmód 
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13. Feladat   Összesen: 16 pont 

a) Hogyan befolyásolják a benzinmotornál az alábbi jellemzők a motor HC-kibocsátását? 

Húzza alá a helyes válaszokat! 

 

A forgatónyomaték (terhelés) növekedésének hatására a motor HC-kibocsátása: 

növekszik nem változik csökken 

A fordulatszám növekedésének hatására a motor HC-kibocsátása: 

növekszik nem változik csökken 

A szegénykeverék (λ > 1) hatása a motor HC-kibocsátására 

növekszik nem változik csökken 

A korai gyújtási időpont hatása a motor HC-kibocsátására 

növekszik nem változik csökken 

Helyes válaszonként adható: 1 pont, összesen: 4 pont 

b) Hány m3 levegőt használt fel λ = 0,99 légviszony mellett az a motor, amely 6 liter benzint 

fogyasztott el? 

A benzin sűrűsége 0,78 kg/dm3, a levegőé 1,29 kg/m3, és 1 kg benzin tökéletes elégetésé-

hez 14,7 kg levegő szükséges. 

kg14,553kg14,70,99mmλm
m

m
λ LtLeLt

Le

Lt ==→=→= a levegő tömege 3 pont 

kg4,68dm6
dm

kg
0,78mVρm

V

m
ρ 3

3bbbb

b

b
b ==→=→= a benzin tömege 3 pont 

kg68,1kg14,55368,4mL == a levegő felhasználás 3 pont 

3

3
L

L
L m52,79

m

kg
1,29

kg68,1

ρ

m
V ===  3 pont 

Ha a képlet jó 1-1 pont adható! 



Versenyzői kód:   48  
 

19/20 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0716 19 04 Gépjármű-mechatronikai technikus 

14. Feladat Összesen: 13 pont 

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

részeit! 

 

Megnevezés: 

Kipufogó rendszer oxidációs katalizátorral és adalékos rendszerű részecskeszűrővel

 2 pont 

  6 – Adalék befecskendező-szelep 1 pont 

  9 – Oxidációs katalizátor 1 pont 

10 – Részecskeszűrő 1 pont 

11 – Hőmérsékletszenzor 1 pont 

12 – Nyomáskülönbség-szenzor 1 pont 

b) Az alábbi diagram a motor fordulatszámának függvényében mutatja a különböző 

középnyomásokat (motorterheléseket). 

 

Milyen motoron belüli intézkedésre van szükség hogy a rendszer a 4 jelű terhelési 

tartományban kiégethető legyen? A 4-es tartományban a kipufogógáz hőmérséklete 400 oC. 

− Utóbefecskendezés a felsőholtpont után; 2 pont 

− Késleltetett főbefecskendezés; 2 pont 

− Csökkentett töltőnyomás. 2 pont 
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Vállalkozás ismeretek    Összesen: 10 pont 

15. Feladat  10 pont 

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

azt a feladatot kapta, hogy végezze el a gépkocsi 60 ezer kilométeres időszakos karbantartási 

vizsgálatát a szükséges alkatrészcserékkel. 

A karbantartás normaideje: 1,8 óra. Egy szerelő óradíja Áfa nélkül 13110,3 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 

DB (liter) 

5W30 Motorolaj 53OT 2748 4,5 liter 

Alátét 1102601M02 278 1 

Olajszűrő 152089F60A 2412 1 

Pollenszűrő 272774BUOP 11585 1 

Fékfolyadék KE90399932 3132 1 

A táblázatban szereplő adatok az Áfa-t nem tartalmazzák! 

Megoldás: 

Motorolaj: 2748 Ft/liter·4,5 liter = 12366 Ft 2 pont 

Alátét: 278 Ft  

Olajszűrő: 2412 Ft  

Pollenszűrő: 11585 Ft  

Fékfolyadék: 3132 Ft  

Alkatrészár összesen: 29773 Ft 2 pont 

Munkadíj: 13110,3 Ft/óra·1,8 óra = 23598,54 Ft 2 pont 

Áfa: (29773 Ft + 23598,54 Ft)·0,27 = 14410,31 Ft 2 pont 

A számla végösszege: 67781,85 Ft 2 pont 

 


