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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 a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el. 

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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 Jármű szerkezetismereti és számítási feladatok 100 pont 

1. Feladat  Összesen: ... pont / 20 pont 

1.1. Milyen típusú feltöltő látható az alábbi ábrán? ... pont / 2 pont 

 

a) Mechanikus feltöltő 

b) Turbófeltöltő 

c) Turbó kompaund feltöltő 

1.2. Benzinmotoroknál mi szab határt a feltöltési nyomás maximális értékének? 

 ... pont / 2 pont 

a) A detonációs égés. 

b) A mechanikai terhelés. 

c) A kopogásos égés. 

1.3. Amennyiben a motor mechanikai elemei nem alkalmasak a megnőtt csúcsnyomások 

elviselésére, akkor… ... pont / 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. 

1.4. Mekkora a töltőlevegő százalékos növekedése, ha levegő visszahűtőbe beáramló le-

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

a) 30% 

b) 3% 

c) 235% 

1.5. Mekkora a töltőnyomás annál a motornál, melynél a nyomásviszony π = 1,8, a sűrítő 

belépési keresztmetszetében lévő nyomás p1 = 0,9 bar? (A nyomások abszolút nyo-

másban értendők). ... pont / 2 pont 

a) 2,62 bar 

b) 1,62 bar 

c) 0,62 bar 

1.6. Amennyiben a motor légnyelése a töltő szállított mennyiségénél kisebb, akkor…

 ... pont / 2 pont 

a) kisebb töltőt kell választani. 

b) nagyobb töltőt kell választani. 

c) a töltő szállítása éppen megfelelő. 
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 1.7. Mivel magyarázza a turbina fordulatszámának a 2 pontból a 3 pontba való növeke-

dését? ... pont / 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 befecskende-

zésével. 

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

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

növelt nyomású levegő áramlik. 

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

növelt nyomású levegő áramlik. 

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

alábbi állítások közül a helyeset! ... pont / 2 pont 

 

a) Alacsony motorfordulatszámoknál a lapátállás „a” helyzetű. 

b) Alacsony motorfordulatszámoknál a lapátállás „b” helyzetű. 

c) Magas motorfordulatszámoknál a lapátállás „b” helyzetű. 

1.10. Az alábbi ábrán egy turbófeltöltő metszeti képe látható. Jelölje a helyes válasz be-

tűjelét! ... pont / 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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 2. Feladat  Összesen: ... pont / 11 pont 

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

számokkal jelölt részeit! 

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

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

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

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

5 – ……………………………………………………….. ... pont / 1 pont 

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

7 – ……………………………………………………….. ... pont / 1 pont 

 
Az alábbi grafikon a belsőégésű motor, a generátor és a villamos motor együttes műkö-

dését szemlélteti különböző körülmények között. Azonosítsa be ezeket az üzemállapoto-

kat a meghatározásuk elé írt betűjelzésükkel! 

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

….. Álló helyzet. A motorok és a generátor állnak. ... pont / 1 pont 

….. Normál, állandó sebességű haladás. A belsőégésű motor nyomatéka elégséges a jármű 

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

 ... pont / 1 pont 

….. 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. ... pont / 1 pont 

….. 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. ... pont / 1 pont 
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 3. Feladat  Összesen: ... pont / 16 pont 

3.1. Minek az elvi vázlata látható az alábbi ábrán?  ... pont / 1 pont 

 
a) Az indukciós jeladó működésének elvi vázlata. 

b) A Hall-effektus elvi vázlata. 

c) A Hall-IC működésének elvi vázlata. 

3.2. Mit jelentenek az alábbi tömbvázlatban a számokkal jelölt részek? ... pont / 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 feszültségstabilizáló egység, 3 Hall-érzékelő. 

3.3. Válassza ki az R2 ellenállás értékét az alább felsoroltak közül, ha a jeladó kapcsoló 

tranzisztorán 15 mA-nél nagyobb áram nem folyhat!  ... pont / 1 pont 

 
a) R2 = 680 Ω 

b) R2 = 168 Ω 

c) R2 = 100 Ω 

3.4. Mekkora a négyhengeres négyütemű benzinmotor gyújtás periódus ideje az adott 

oszcillogram szerint? Az oszcilloszkóp vízszintes eltérítő egysége 2 ms/DIV, a függő-

leges 5V/DIV állásban van!  ... pont / 1 pont 

 

a) tgy = 5 ms 

b) tgy = 10 ms 

c) tgy = 1 ms 
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 3.5. Mekkora az előző diagram (6.4) szerint a négyütemű négyhengeres motor fordulat-

száma?  ... pont / 1 pont 

a) nmot = 3000 1/min 

b) nmot = 1500 1/min 

c) nmot = 6000 1/min 

3.6. Mekkora az előző diagram (6.4) szerint a négyszögjel kitöltési tényezője?  

 ... pont / 1 pont 

a) 43% 

b) 30% 

c) 70% 

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

a) 11 V 

b) 10 V 

c) 12 V 

3.8. Változik-e az indukciós-jeladó jelalakja, ha kivezetéseket felcseréljük?  

 ... pont / 1 pont 

a) igen 

b) nem 

3.9. Változik-e az indukciós-jeladó jelalakja, a póluskerék ellentétes forgása esetén?

 ... pont / 1 pont 

a) igen 

b) nem 

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

belüli elektromos kapcsolása látható. Mekkora lesz az M pont feszültsége, ha be-

kapcsolt gyújtás mellett a TMW jelű csatlakozót bontjuk? ... pont / 1 pont 

 
a) 5 V 

b) 0 V 

3.11. Milyen gyújtásjelek láthatók az alábbi ábrán? ... pont / 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. 



Versenyzői kód:  48  
 

8/18 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0716 19 04 Gépjárműmechatronikai technikus 

Gyártás szakmairány 

 

 3.12. Mi történik az alábbi diagram „A” jelű pontján!  ... pont / 1 pont 

 
a) A primer áram korlátozás kezdete. 

b) A primer áram korlátozás vége. 

c) Ívhúzás kezdete. 

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

a) A „D” jelű 

b) A „C” jelű 

c) A „B” jelű 

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

 
a) A „C” jelzés 

b) Az „A” jelzés 

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

 
a) Kb. 1,2 mA-es áramerősséget. 

b) Nulla áramerősséget. 

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

 ... pont / 1 pont 

  
a) Az a) jelű ábra. 

b) A b) jelű ábra. 
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 4. Feladat Összesen: ... pont / 13 pont 

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

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

 

Jelölje a helyesnek ítélt válaszok betűjelét! 

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

 

a) A jelalak nem változik. 

b) A jelalak fordított képe jelenik meg. 

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

a) A jelalak nem változik. 

b) A jelalak fordított képe jelenik meg. 

Hogyan befolyásolja a légrés nagysága a jelfeszültséget? ... pont / 1 pont 

a) Növekvő légrés esetén a jelfeszültség csökken. 

b) Növekvő légrés esetén a jelfeszültség is növekszik. 

Hogyan befolyásolja a motor fordulatszáma a jelfeszültséget? ... pont / 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 telítődé-

sét követően kismértékben csökken. 

1 – ……………………….. ... pont / 1 pont 

2 – ……………………….. ... pont / 1 pont 

3 – ……………………….. ... pont / 1 pont 

4 – ……………………….. ... pont / 1 pont 

5 – ……………………….. ... pont / 1 pont 

6 – ……………………….. ... pont / 1 pont 
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 Jármű diagnosztika 60 pont 

5. Feladat Összesen: ... pont / 22 pont 

Milyen ellenőrző műveleteket kell elvégezni a görgős fékvizsgálat előtt? 

 

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

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

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

Egészítse ki az alábbi mondatot! 

A motort, ha szervófékes a gépjármű, ……………………. üzemeltetjük (a vizsgálatokat 

szervóhatás mellett kell végezni!). ... pont / 2 pont 

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

fékkarakterisztikát, és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

Hány kerékfordulat szükséges a mérés elején a forgatási ellenállás meghatározásához? 

…………………………………. ... pont / 2 pont 

Mekkora a kerék kerületi sebessége a görgős fékvizsgálat esetén? 

…………………………………… ... pont / 2 pont 

Meddig növelhető a működtető erő? 

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

Melyik munkapontban történik a vezérelt fékerő mérés? 

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

Mekkora lehet személygépkocsinál az „A” tengelyen a fékerő eltérés: ….%  

    ... pont / 2 pont 

Mekkora lehet személygépkocsinál a „B” tengelyen a fékerő eltérés: …..%  

    ... pont / 2 pont 

Mekkora lehet a kerekenkénti fékerő ingadozás: ….% ... pont / 2 pont 
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6. Feladat Összesen: ... pont / 18 pont 

Jelölje X-el az OBD II -re jellemző tulajdonságokat! ... pont / 6 pont 

A hibakódok gyártó-függőek, nem publikusak   

Szabványos hibakódok (DTC)   

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

tottak 

  

Szabványos hibajelző lámpa (MIL) és annak szabványos jelzési funkciói   

OBD-funkció-teszt (Readiness)   

A diagnosztikai csatlakozó nem szabványosított (járműspecifikus)   

Környezeti paraméterek (Freeze frame) automatikus tárolása hiba rögzí-

tése esetén 

  

A hibás működést visszajelző lámpa nem szabványos   

Szabványosított emisszió-ellenőrző rendszer   

Szabványosított protokoll a szabványos diagnosztikai aljzaton (DLC) 

keresztül az autó és a diagnosztikai eszköz között 

  

A diagnosztikai háttér információ ugyanazon hibára is eltérő műszaki 

megközelítésű 

  

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

és röviden jellemezze azokat! 

Elöregedett szonda

Új szonda

 
 

………………………………….. ... pont / 2 pont 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………… ... pont / 2 pont 

………………………………….. ... pont / 2 pont 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………… ... pont / 2 pont 

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

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………… ... pont / 2 pont 
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 7. Feladat  Összesen: ... pont / 13 pont 

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

részeit! 

 
Megnevezés: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… ... pont / 2 pont 

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

  9 – ……………………………………………………………………   ... pont / 1 pont 

10 – …………………………………………………………………… ... pont / 1 pont 

11 – …………………………………………………………………… ... pont / 1 pont 

12 – …………………………………………………………………… ... pont / 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. 

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

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

− …………………………………………………………………………  ... pont / 2 pont 
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 8. Feladat  Összesen: ... pont / 7 pont 

Egy akkumulátor indítóképességét vizsgáljuk szobahőmérsékleten. A vizsgálat kezdetén, 

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

lővilla 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. …….. s-os indítás végére sem esik 12 V névleges feszültség ese-

tén ….. V alá. ... pont / 2 pont 

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

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

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

 ... pont / 3 pont 

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

 ... pont / 2 pont 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  48  
 

14/18 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0716 19 04 Gépjárműmechatronikai technikus 

Gyártás szakmairány 

 

 Gyártósori és logisztikai folyamatok 60 pont 

9. Feladat Összesen: ... pont / 15 pont 

a) Ismertesse a motorblokk feladatát és igénybevételeit! 

Feladata: 

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

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

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

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

Igénybevétele: 

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

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

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

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

b) Az alábbi ábrán egy motorblokk és annak megmunkálási szerszámai látható. 

 

Számozással jelölje a műveletek sorrendjét! 

….. – Bázisfelület, fő- és osztósíkok nagyolása, ... pont / 1 pont 

….. – Főfuratok simítása, ... pont / 1 pont 

….. – Mellékfuratok, hornyok stb. megmunkálása, ... pont / 1 pont 

….. – Menetfúrások. ... pont / 1 pont 

….. – Furatok nagyolása, ... pont / 1 pont 

….. – Feszültségcsökkentő hőkezelés (amennyiben szükséges), ... pont / 1 pont 

….. – Bázisfelület simítása, ... pont / 1 pont 
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 10. Feladat  Összesen: ... pont / 10 pont 

Az alábbi ábra a hengerfej megmunkálás szerszámait mutatja. 

 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Mekkora lehet a hengerfej síkfelületének a síktól mért eltérése? 

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

Mivel végezhető a hengerfej síkfelületeinek megmunkálása? 

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

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

Írja le a szelepülés megmunkálásának folyamatát? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ... pont / 3 pont 
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 11. Feladat  Összesen: ... pont / 16 pont 

Az alábbi ábrasorozat a görgős teljesítménymérés műveleti sorrendjét mutatja. Írja az 

ábrák mellé azok megnevezését és ahol szükséges azok paramétereit (1 és 2 pontnál)! 

1. 

 

   ... pont / 2 pont 

2. 

 

 ... pont / 2 pont 

3. 

 

 ... pont / 2 pont 

4. 

 

 ... pont / 2 pont 

5. 

 

 ... pont / 2 pont 

6. 

 

 ... pont / 2 pont 

7. 

 

 ... pont / 2 pont 

8. 

 

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

Sorolja fel azokat a veszteségeket, amelyeket a korszerű termelés kapcsán (pl. a Lean 

termelési rendszer) állandóan ügyelni kell! 

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

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

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

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

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

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

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

13. feladat Összesen: ... pont / 5 pont 

Négykomponenses gázelemzővel kipufogógáz koncentrációt mér. Írja a táblázat megfe-

lelő helyére az adott emissziós összetevő, katalizátor után mért megfelelő értékeit, az 

alább felsoroltak alapján! 

≥ 15,0 tf%, ≤ 20 ppm, ≤ 0,3 tf%, ≤ 0,1 tf%, nem mért 

Emissziós összetevő Mértékegység 
Katalizátor utáni 

megfelelő érték 
 

CO tf%    ... pont / 1 pont 

HC ppm  ... pont / 1 pont 

NOx ppm  ... pont / 1 pont 

O2 tf%  ... pont / 1 pont 

CO2 tf%  ... pont / 1 pont 

Vállalkozás ismeretek 20 pont 

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

Az alább felsoroltak közül melyik nem gazdasági társaság? ... pont / 2 pont 

a) Egyéni vállalkozás 

b) Betéti társaság 

c) Részvénytársaság 

Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért: ... pont / 2 pont 

a) teljes vagyonával korlátlanul felel. 

b) törzstőkéjének értékéig korlátlanul felel. 

c) törzstőkéje értékének kétszereséig korlátlanul felel. 

Jelölje a gazdasági társaságok közül azt amelyik korlátlan felelősséggel bír!  

           ... pont / 2 pont 

a) Betéti társaság 

b) Részvénytársaság 
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 Mely gazdasági társaságra jellemző a következő?  ... pont / 2 pont 

Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló 

törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak 

törzsbetétének szolgáltatására és a társaság szerződésben esetleg megállapított egyéb 

vagyoni hozzájárulásra terjed ki. 

a) Részvénytársaság 

b) Betéti társaság 

c) Korlátolt felelősségű társaság 

A betéti társaság melyik tagjáról igazak a következők?  ... pont / 2 pont 

− csak a társaság szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a 

társaság kötelezettségeiért azonban nem felel; 

− a társaság üzletvezetésére és képviseletére nem jogosult. 

a) Beltag 

b) Kültag 

15. Feladat Összesen: ... pont / 10 pont 

Az éves szinten felhasznált motorolaj mennyiség 2000 l, ezért érdemes megfelelő beszállí-

tónál megrendelni. Három ajánlat közül választhatunk: 

1. ajánlat: 

1900 Ft/l egységár esetén, 10 % kedvezmény a 1500 litert meghaladó mennyiségre. 

2. ajánlat: 

2000 Ft/l egységár esetén 20 % kedvezmény az 1000 litert meghaladó mennyiségre. 

3. ajánlat: 

2100 Ft/l egységár esetén 30 % kedvezmény az 500 litert meghaladó mennyiségre. 

Számítsa ki a három ajánlatot a megadott adatok alapján, és állapítsa meg, hogy melyik 

beszállítótól érdemes megrendelni a kenőolajat! 

Ajánlat 
Mennyiség (l) 

Egységár Ft/l) 
Részköltségek Költség (Ft) 

Bekerülési 

költség (Ft) 

1. ajánlat 
2000 l 

1900 Ft/l 

1500 l·1900 Ft/l  

 

500 l·1710 Ft/l  

2. ajánlat 
2000 l 

2000 Ft/l 

1000 l·2000 Ft/l  

 

1000 l·1600 Ft/l  

3. ajánlat 
2000 l 

2100 Ft/l 

500 l·2000 Ft/l  

 

1500 l·1400 Ft/l  

Helyes válaszonként adható 1 pont, összesen:  ... pont / 9 pont 

A (z) ……. ajánlatot célszerű választani, mert az a leggazdaságosabb  ... pont / 1 pont 

 


