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1. A gépjárművek fenntartása 

1.1. A gépjárművek fenntartásról általában 

Az alábbi statisztikai kimutatás a járművek erőforrása szerinti megoszlása világosan mutatja, 

hogy a hagyományos hatású motorok túlsúlyát, de már az alternatív hajtások is számottevően 

megjelentek.  

Egy magyarországi statisztikai kimutatás szerint a közúti gépjármű állomány az országban 

2010 végén  

3 608 834 db volt. A 10 évesnél idősebb és annál fiatalabb állomány kb. 50−50 % arányban 

oszlik meg. Mindez a karbantartásnál és a javításnál is megmutatkozik.  

A szervizelésnél elvégzendő ellenőrzési műveletek és a javításnál szükségszerűen alkalma-

zandó diagnosztikai műveletek során az idősebb korcsoportú járműveknél az egyszerű műsze-

rekkel történő mérést és megbontásos hibafeltárást és állapotminősítést alkalmazunk, addig 

a 10 évesnél fiatalabb korcsoportú 

járműveknél az OBD-II, EOBD 

hibakód kiolvasást, vagy az üzemi 

paraméterek on-line kiolvasást il-

letve programozott adatgyűjtést 

(Data Logger) végzünk. Mind 

a karbantartási műveleteknél, mind 

a javítási tevékenységeknél jelentős 

eltérés mutatkozik a két jármű cso-

portnál (hibakód kiolvasóval ren-

delkező és a nem rendelkező jár-

műcsoport). Ezt gépjárműfenntartó 

létesítmények szervezésénél és 

a technológiák kialakításánál feltét-

lenül figyelembe kell venni. 

 
1.1.1. ábra. A világ motorgyártásának motorfajta és tüzelőanyag 

szerinti várható megoszlása 2012-ben. 
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A JELEN 

 

1.1.2. ábra. A klasszikus információáram 

 

 
1.1.3. ábra. A gépjármű menedzsment blokksémája 
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A gépjármű fenntartással kapcsolatos fogalommagyarázat 

Jótállás(garancia), szavatosság: mindkettő minőségvédelmi eszköz, amely jelenti az eladó 

(kötelezett) helytállását arra vonatkozóan, hogy az általa forgalmazott termék, vagy nyújtott 

szolgáltatás megfelel a törvényi, vagy a szerződéses követelményeknek (az egyes tartós fo-

gyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet, 

a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről 

szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény). 

Jótállás: esetén a forgalmazó azt garantálja, hogy a termék a jótállási idő alatt végig hibátla-

nul fog működni. A jótállás időtartama minimum egy év de a piaci verseny miatt ez lehet több 

év is. A jótállás vagy garancia a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett gyártási vagy 

szerelési hiányosságokra visszavezethető meghibásodásokra érvényes, de nem vonatkozik 

egyes gyorsabban kopó és elhasználódó alkatrészekre (pl. fékbetét, szűrők, gumiköpeny, fo-

lyadékok, stb.) és a kötelező periodikus karbantartásokra. (Lásd szerviz és garancia füzetek).  

Szavatosság: keretén belül a forgalmazó garantálja, hogy a termék eladásakor megfelelt 

a jogszabályokban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, minősége nem 

gyengébb az elvárhatónál valamint nincs rejtett hibája. A szavatosság minden tartós fogyasz-

tási cikkre 3 év, egyéb új termék esetén két év, használt termék vásárlásakor pedig egy év. 

Eladás/ beszerzés: A járművek egy része közvetlen eladással kerül forgalomba, egy másik 

része tenderezéssel. 

Gépjármű üzemeltetés: A gépjármű használatával kapcsolatos tevékenységek összessége. 

Első üzembe helyezés: A gépjármű használati céljának megfelelő felkészítés és engedélyezte-

tés, amelyet végezhet a gyártó, eladó, üzemeltető vagy a fenntartó.  

Újbóli üzembe állítás: A gépjármű időszakos használata esetén a használat előtti felkészítés, 

ellenőrzés vagy vizsgálat. 

Bérlés: A gépjármű bérbe vétele időszakos vagy tartós használatra. 

Gépjármű fenntartás: A gépjárművek karbantartásával és javításával kapcsolatos tevékenysé-

gi körök összessége. 

Karbantartás: A karbantartás a gépjárműfenntartásnak az a részfeladata, amely magában fog-

lalja mindazokat a ciklikusan ismétlődő műveleteket, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy 

a gépjármű megbízhatóan működjön és rendeltetésszerű használata mellett megőrizze megfe-

lelő műszaki és esztétikai állapotát az élettartama során. 

Javítás: A gépjármű üzemképességének helyreállítása érdekében tett beavatkozás. 

Felújítás: Az üzemelés érdekében tett olyan nagymértékű beavatkozás, amely során az erede-

tihez közeli állapotba kerül az adott alkatrész, fődarab vagy jármű. 
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1.1.4. ábra. A jövő autójának ismérvei 

 

 

1.1.5. ábra. A mobilitás fejlődése fenntarthatóságának, a fenntartható fejlődésnek alappillérei 
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A JÖVŐ 

 
1.1.6. ábra. Az autófenntartás modern információárama 

 

Az autófenntartás, diagnosztika, javítás jövőjét a piaci globalizáció határozza meg.  

A nagy volumenű felvevőpiacok (BRIC országok), illetve a legfejletlenebb, de még számító 

piacok határozzák meg a technikai kezelés stratégiáját. A világon egységes rendszer kell.  

Az ember (autószerelő) ehhez már felzárkózni nem tud, a fejlett országokban is csak kevesek-

nek kell ismerni a rendszert, tehát az ember szerepét a fenntartásban minimalizálni kell. 

A szakképzett munkaerő degradálása a várható cél. A betanított szintnek elegendőnek kell 

lennie mind a karbantartás mind a javítás területén. Emellett megjelenik a mechatronikai sze-

relő, aki megoldja a rendszerek speciális kapcsolatát akár a gyári kommunikáció felé is (nyel-

vi és informatikai továbbképzés tekintetében). 

1.2. A gépjármű fenntartó létesítmények 

A gépjármű fenntartó létesítmények olyan építmények, ahol a közúti személy- és áruszállítás-

sal foglalkozó gépjárművek karbantartását, javítását, szervizelését, felújítását, forgalmazását, 

tárolását illetve az ezekhez szükséges alkatrészek raktározását és forgalmazását végzik, ame-

lyeket tevékenységi köröknek nevezzük. Az egyes tevékenységi körök főfolyamatokból épül-

nek fel. A különböző fenntartó létesítményekben végzett tevékenységi körök jellemzően el-

térnek egymástól mind kialakításban és felszereltségben mind szervezésben és irányításban, 

de legfőképpen a végzett főfolyamatokban, így azok jól megkülönböztethetőek.   

A gépjármű fenntartó létesítmények fajtái: 

1. Márkakereskedések és szervizek 

2. Szolgáltató létesítmények 

3. Gépjármű üzemeltető telepek 

4. Gépjármű vagy fődarab felújító létesítmények 



1. GÉPJÁRMŰVEK FENNTARTÁSA 13 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

1.2.1. Márkakereskedések és szervizek 

A márkakereskedések és szervizek olyan típusorientált szolgáltató létesítmények, ahol egy 

vagy több kijelölt vagy kiválasztott (szerződésben egyeztetett) gépkocsi márka forgalmazását, 

egy vagy több gépkocsi márka karbantartását és javítását valamint az egyes típusokhoz szük-

séges pótalkatrészek és egyéb felszerelési cikkek ellátását és kereskedését végzik. Ezen tevé-

kenységek mellett a szervizek további főfolyamatokat végezhetnek, amelyek - nem kötelező-

ek, de választhatók – többségükben hatósági engedélyköteles (együttműködési szerződés 

a Nemzeti Közlekedési Hatósággal). A márkakereskedéseket és szervizeket országos szintű 

vezérképviseletek irányítják, amely kiterjed  

 a szervizek létesítésének engedélyezésére és működésük visszavonására, 

 a központi irányításra, 

 az új gépjárművel kapcsolatos beszerzési, vevőszolgálati szabályozására, az országos 

információk gyűjtésére, feldolgozására,  

 a főfolyamatok ellenőrzésére, 

 központi alkatrészellátás szervezésére, 

 a továbbképzések szervezésére, 

 a tevékenységek módszereinek és feltételeinek végzésére. 

Jellemző tevékenységi körök és az ezeken belül végzett tevékenységek:  

Új és használt gépjármű forgalmazás,  

Karbantartás: 

Átadás előtti átvizsgálás (nullrevízió) 

Szerviz műveletek, vagy ápolási műveletek 

Garanciális szervizszolgáltatás 

Garancián túli szervizszolgáltatás  

Javítás: 

Garanciális javítás 

Szavatossági javítás 

Futójavítás vagy hibaelhárítás  

Középjavítás  

Karosszériajavítás 

Haszongépjármű felépítmények javítása 

Javítófényezés 

Gumijavítás 

Alkatrészellátás és kereskedelem 

1.2.2. Szolgáltató létesítmények 

1.2.2.1. Általános rendeltetésű szolgáltató létesítmények 

A gépjárművek fenntartásával foglalkozó olyan létesítmények, ahol karbantartási és javítási 

tevékenységeket végeznek. A tevékenységek széles skáláját mutatja az alábbi felsorolás, ame-

lyek közül egyet vagy többet is végeznek és jellegzetesen a végzett tevékenységekről vannak 

elnevezve ezek a létesítmények (szakműhelyek).  

Jellegzetes gépjármű fenntartó tevékenységeket végző létesítmények: 
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1. Gépjármű szerelő, ahol 

 Ápolási és szerviz műveleteket, 

 Ellenőrzési, beállítási, beszabályozási, vizsgálati műveleteket, 

 Futó javításokat, hibaelhárításokat, fődarabok és főegységek cseréjét, 

 Fődarabok és főegységek bontását, javítását végzik. 

2. Gázautó-szerelő, ahol 

 Alapellátásként gépjárműszereléssel, 

 Gázellátó berendezések beszerelésével, forgalmazásával, karbantartásával és javí-

tásával foglalkoznak (a munkavégzéshez autószerelői mestervizsga és gáz-

biztonságtechnikai képesítés szükséges illetve a műhelyek kialakítását az Energia-

felügyelet által kiadott szakvélemény alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság en-

gedélyezi). 

3. Karosszériajavító, ahol 

 Karosszériák bontását, karosszéria elemek cseréjét vagy javítását, 

 Jármű felépítmények javítását 

 Alvázak javítását végzik. 

4. Gépjármű-villamossági műszerész, ahol 

 Gépjárművek elektromos berendezéseinek diagnosztikai vizsgálatát, ellenőrzését és 

beszabályozását, a részegységek cseréjét, bontását, javítását, 

 Akkumulátorok töltését, cseréjét végzik. 

5. Jármű elektronikai szakműhely, ahol  

 Jármű elektronikai egységeinek ellenőrzését, az egyes alkatrészek cseréjét, 

 Jármű akusztikai elemek ellenőrzését, javítását végzik. 

6. Autófényező, ahol 

 Különböző bevonatrendszerek kialakítását végzik a részegységeken vagy a teljes 

gépjárművön. 

7. Autó kárpitos, ahol 

 Belső borítások, ülések javítását vagy cseréjét, 

 Felépítmény ponyvák készítését végzik. 

8. Gumiabroncs-javító, ahol 

 Gumiabroncsok szerelését, javítását, cseréjét, kiegyensúlyozását végzik. 

9. Légkondicionáló szakműhely, ahol 

 A légkondicionálók ellenőrzését, javítását, feltöltését, 

 A hűtők javítását, tisztítását vagy cseréjét végzik. 

10. Autórugó javító, ahol 

 Laprugó kötegek szerelését, javítását, felújítását végzik. 



1. GÉPJÁRMŰVEK FENNTARTÁSA 15 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

11. Gépjármű mosó, ahol 

 Gépjárművek külső-belső tisztítását, alvázmosását, motortér tisztítását, autó koz-

metikai műveleteket végeznek. 

12. Fődarab és alkatrész felújító szakműhely, ahol 

 A járművek fődarabjait és egységeit újítják fel (motor, váltó, tengelyek, adagolók, 

stb.). 

13. Műanyag karosszéria elemek javítása, ahol 

 Az elemek javítását végzik.  

 

1.2.2.2. Különleges rendeltetésű szolgáltató létesítmények 

1.2.2.2.1. Magyar Autóklub 

A Magyar Autóklub a gépjárművel közlekedők érdekképviseletét ellátó egyesület, amely 

az autósok magánkezdeményezésének eredményeképpen jött létre. Megalakulását az automo-

bilizmus fejlődése és az azzal járó kötelezettségek, valamint a kapcsolódó feladatok végrehaj-

tása tette indokolttá. A fejlődés új kihívások elé állította a MAK-ot, és az érdekképviseleti, 

érdekvédelmi tevékenység kiegészült a tagság részére biztosított szolgáltatások széles köré-

vel. Az autósok elvárásainak szakosodott ágazatok igyekeznek megfelelni, akik az ország 

egész területén, és esetenként külföldön is a lakosság rendelkezésére állnak: 

 Jármű Műszaki Üzletág 

 Közúti Assistance és Segélyszolgálati Üzletág 

 Közlekedésbiztonsági Üzletág 

 Touring Szakág 

A Jármű Műszaki Üzletágon belül az alábbi szolgáltatásokat végzik: 

 Műszaki vizsgára felkészítés 

 Műszaki vizsga 

 Járműjavítás, karbantartás 

 Előzetes eredetiség vizsgálat 

 Muzeális jellegű járművek minősítése 

 Mozgó műszaki segélyszolgálat (A „sárga angyalokkal”a 80 db korszerűen felszerelt 

segélyszolgálati gépkocsival igyekeznek a legmagasabb technikai színvonalon segít-

séget nyújtani, és megpróbálják még a helyszínen helyreállítani járművek menetkész-

ségét; szükség esetén a járművet a legközelebbi szervizbe, vagy a tulajdonos által igé-

nyelt helyszínre szállítják.) 

 

1.2.2.2.2. Hatósági műszaki felülvizsgáló állomások 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) tevékenységéhez tartoznak a járművekkel kapcsola-

tos műszaki eljárások, a járművek használatára vonatkozó feltételek és szabályok, továbbá az 

üzemeltetés minden területére kiterjedő közúti, telephelyi ellenőrzések feltételrendszere. 
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„Közúti járműves műszaki eljárások területe” foglalkozik a jármű forgalomba helyezésével, 

időszakos megvizsgálásával, a forgalomból történő kivonással, az átalakítással, továbbá 

a járművek életciklusa alatt előforduló műszaki jellegű kérdésekkel. Ide tartozik még megfe-

lelő tájékoztatást adni a gépjárműfenntartó-, vizsgáló-, bontó tevékenységet folytató vállalko-

zások a feladataik ellátásához szükséges témakörökről. 

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló, 2009/40 EK irányelv 

szabályainak magyar jogrendbe való integrálása alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módo-

sult a járművek műszaki vizsgálatának rendje, amely a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény (továbbiakban: Kkt.) 24/A. §-a értelmében:  a 94/1991 (VII.23) Kormány rendelettel 

létrehozott és a 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelettel módosítottak alapján, az egyablakos 

ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat 

a műszaki vizsgálat részét képezi. 

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatát lehet végezni: 

 az NKH Regionális Igazgatósága megyei kirendeltségein működtetett műszaki báziso-

kon, 

Ezeken a műszaki vizsgabázisokon csak a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos mű-

szaki vizsgálatát végzik. 

 kijelölt vizsgálóállomásokon,  

A kijelölt vizsgálóállomás a NKH regionális szervezetei irányításával az államigazga-

tási jogviszony keretében végzett tevékenységeit kérelemre vagy hivatalból folytatja 

le. Az eredményes és a követelményeknek megfelelő munka elvégzéséhez szükséges, 

hogy mind a folyamatok indítása, mind az azok alapjául szolgáló adatok közlése 

(az NKH részére történő átadása) − figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra írásban 

és hitelesen történjen. 

A kijelölt vizsgálóállomáson végezhető jármű vizsgáztatás feltétele, hogy „Előzetes 

járműfenntartói vizsgálat (Járműdiagnosztikai vizsgálat) végezhető legyen. 

Kijelölt vizsgaállomás nem csak a „Szolgáltató létesítmények”-ben működtethető, ha-

nem az NKH-val kötött szerződés értelmében a minden feltételt biztosító „Márkake-

reskedések és szervizek”-ben és a „Gépjármű-üzemeltető telepeken” is. A kijelölt 

vizsgálóállomáson végezhető további tevékenységek, amelyek nem kötelezőek, de vá-

laszthatók és engedélykötelesek: 

Előzetes eredetiség vizsgálat 

Gázüzemű (LPG-s) gépkocsik gázbiztonsági szemléje 

Tachográf időszakos ellenőrzése (pl. Renault haszongépjármű márkakereskedés-

nél) 

 

1.2.2.2.3. Önkiszolgáló szervizek 

Az üzemanyagtöltő állomások mellé telepített gépi alsómosó és forgókefés felsőmosó beren-

dezések nyújtanak szolgáltatást (költségtérítéses vagy pontgyűjtési akció keretében) illetve 

ugyancsak a töltőállomások mellett alakítottak ki önkiszolgáló mosóbokszokat nagynyomású 

vizes berendezésék és egyéb kisegítő eszközök felszerelésével, ahol a tulajdonosok végezhe-

tik el az autójuk külső-belső tisztítását szintén költségtérítéses vagy pontgyűjtési akció kere-

tében.  
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1.2.3. Gépjármű-üzemeltető telepek 

A közhasznú és fuvarozó vállalkozások hálózatának műszaki-forgalmi kiszolgáló létesítmé-

nyei a „Gépjármű-üzemeltető telepek”. Nagyságuk és kapacitásuk összefügg az üzemeltetett, 

tárolt, karbantartott és javított gépjárművek számával. A gépjármű-üzemeltető telepeket cso-

portosíthatjuk az egységjármű (Egységjármű a 7000 kg teherbírású, rögzített rakterületű te-

hergépkocsi, és ehhez viszonyítjuk a többi gépkocsi típust.) darabszám valamint a járműállo-

mány alapján.  

Megkülönböztetünk: 

 Nagy gépjármű-üzemeltető telepek 

A vegyes összetételű gépjármű állomány ellátására létesülnek, tehát kiszolgálói a köz-

úti személy- és áruszállító járműveknek. Ezek általában 250…1000 egységgépjármű-

vet ellátó telepek. 

Járműkategória Egyenértékszám  Járműkategória Egyenértékszám  

Rögzített rakterületű 

tgk 7000 kg teherbírá-

sig 

1,0 

Személygépkocsi  

0,7 

Különleges rakterüle-

tű (billenős) tgk  

7000 kg teherbírásig 

1,3 

Rögzített rakterületű 

tgk 7000 kg teherbí-

rás felett 

1,3 

Vontató gépjármű 1,3 Pótkocsi  0,3 

Autóbusz (szóló) 1,8 Csuklós autóbusz 2,7 

Tréler, rakodógép, 

mentőkocsi 
2,0 

Kis tehergépkocsi  
0,8 

 

Jellemző tevékenységi körök és az ezeken belül végzett tevékenységek:  

Tevékenységeik között megtalálható szinte az összes gépjármű fenntartó tevékenység 

(lásd a szolgáltató létesítményeknél). Előfordul további speciális tevékenység is, úgy-

mint gumiabroncs felújítás, stb.  

 Közepes gépjármű-üzemeltető telepek 

A közepes telepek gépjárműállománya általában 100…250 egységjármű.  

Jellemző tevékenységek: 

o Ápolási műveletek  

o Napi szemle 

o I. szemle 

o II. szemle 

o Futójavítási műveletek 

o Kisebb mértékű karosszéria lakatos és fényező műveletek 

 Kis gépjármű-üzemeltető telepek 

Kis gépjármű-üzemeltető telepeken 30…100 egységjármű ellátásáról gondoskodnak. 

A telepek tevékenysége általában csak karbantartási tevékenységekre korlátozódik. 

Jellemző tevékenységek: 

o Ápolási műveletek  
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o Napi szemle 

o I. szemle 

o Futójavítási műveletek. 

 Önálló autóbusz telepek 

Az autóbusztelepeken egyre nagyobb számban megjelenő csuklós autóbuszok átlago-

san két tehergépkocsi álláshely szükségletet igényelnek hosszirányban. A járművek ki-

alakítása indokolja, hogy a karbantartó-javító álláshelyeket un. „átmenő jellegű”-en 

kell kialakítani a könnyebb mozgatás és a gyorsabb beállási-elhagyási ciklikusság cél-

jából.  

Tevékenységeik között megtalálható szinte az összes gépjármű fenntartó tevékenység 

(lásd a szolgáltató létesítményeknél), kivéve a jármű felújítást.  

 Kihelyezett járműoszlopok ideiglenes karbantartó, javító telephelyek 

Egy-egy nagyobb projekt keretében szükségessé válhat ideiglenes fenntartó telepek 

létrehozása, amelyek csak a projektek teljesítéséig működnek. A fővállalkozói –

alvállalkozói együttműködés működés keretében az alvállalkozók gépjárműveinek 

karbantartó-javító igényeit ezeken a telepeken elégítik ki. A szükségleteknek megfele-

lően, de a minimális műszaki feltételek biztosítását tartják szem előtt a telepek kialakí-

tásánál.  

Jellemző tevékenységek: 

o Ápolási műveletek  

o Napi szemle 

o I. szemle 

o Futójavítási műveletek. 

 

1.2.4. Gépjármű(fődarab)-felújító létesítmények 

A felújító létesítmények fő tevékenysége a gépjárművek vagy azok fődarabjainak, kis egysé-

geknek (esetleg egy speciális darabnak) egyedi vagy kis sorozatban végzett felújítása. Napja-

inkban ezek közül jellemzően a fődarabok felújítását végzik ott, ahol a fődarabok gyártása is 

folyamatban van. Csak így valósítható meg leggazdaságosabban és műszakilag a legmegbíz-

hatóbban a felújítás. A gyári visszaszállítási rendszert például az Opel, Volkswagen, Audi, 

Skoda, Seat alkalmazza bizonyos alkatrészekre, pl. régi motortípusok, vezérlőegységek, ten-

gelykapcsolók, sebességváltók, indítómotorok, generátorok. Ebben az esetben a minősítés 

egyedi, ha egyáltalán szükséges. Pl. a teljesen működésképtelen vezérlőegységeket is vissza-

veszik, ha azok még gyári technológiával felújíthatók. Például egy beépítésre kerülő sebes-

ségváltó helyett a meghibásodott cseredarabot – megfelelő tisztítást követően – le kell adni az 

alkatrész raktárba, majd visszaszállításra kerül a gyárba. Ebben az esetben a cseredarab „fel-

újított” sebességváltó ára 40%-kal kevesebb, mint az új darab ára, minőségi szintje legalább 

a 97 %-ot eléri. A fődarabok újrafelhasználása környezetkímélő megoldás, és jelentős költ-

ségmegtakarítást tesz lehetővé. 

Ezt a módszert nemzetközileg is felismerték. 

Az EK-direktíva célja az volt, hogy Európa-szerte egységes rendszert vezessenek be a roncs 

gépjárművek környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére, az újrahasznosítás, újra-
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felhasználás és energia visszanyerésére a piac szabadon hagyása és a „szennyező fizet” elv 

figyelembe vételével. A tagállamoknak 2002. április 21-ig kellett kidolgozni a saját jogszabá-

lyukat, összhangban az EK-direktívával.  

Az EK-irányelv az egységes gondolkodás és intézkedések érdekében fogalmakat definiál, és 

tatalmát tekintve az alábbiakat tartalmazza:  

– a gyártóknak az új járművek tervezése során figyelembe kell venni a bonthatósági és 

újrahasznosítási szempontokat, törekedniük kell a beszállítókkal együtt az újrahaszno-

sított anyagok alkalmazására, 

– a gazdasági szereplőknek fel kell állítaniuk egy olyan rendszert, amely alkalmas 

a roncsjárművek, valamint a járműjavítások során keletkező hulladék anyagok és al-

katrészek begyűjtésére és kezelésére, 

– be kell vezetni a bontási igazolást, amely igazolja, hogy egy feljogosított kezelő léte-

sítménybe került a roncsjármű bontás és feldolgozás céljából, a bontási igazolás a for-

galomból kivonás feltétele legyen, 

– a negatív piaci értékkel rendelkező roncsjárműveket az utolsó tulajdonos ingyen adhat-

ja le az arra feljogosított létesítménynél (kivéve, ha hiányzik valamelyik lényeges rész-

egysége, vagy egyéb hozzáadott hulladékot tartalmaz.), 

– ezen intézkedések bevezetésének teljes vagy jelentős költségét a gyártóknak kell fe-

dezniük, 

– a gyártóknak ki kell dolgozniuk egységes anyagjelölési szabványokat, valamint a keze-

lő létesítményeket el kell látni bontási információval,  

– 2006. január 1-jére el kellett érni, hogy a roncsjárművek átlagos súlyára vetített 

„reciklálási” arány 85% legyen, ebből az energia visszanyerés hányada maximum 5% 

lehet. Ez azt jelenti, hogy 15% rakható le „depóniában”. Az 1980 előtt gyártott jármű-

vek esetén az értékek valamivel alacsonyabbak: 75%, illetve 70%. Távlati tervek sze-

rint 2015. január 1-jéig 95% reciklálási arányt kell elérni és ebből 10% lehet az ener-

gia-visszanyerés hányada, 

– ingyenes visszavétel érvényes 2002. július 1-jétől minden olyan járműre, amelyet ezen 

időpont után helyeztek forgalomba. 2007. január 1-jétől pedig minden járműre, 

– az új járművek ne tartalmazzanak ólmot, higanyt, kadmiumot és 6 vegyértékű krómot 

2003. július 1. után (Nehézfémtilalom, NFT), 

A gépjármű gyártó létesítmények területén kialakított felújító részlegeken kívül foglalkoznak 

még hazánkban is fődarab és kis fődarab felújítással. Ezek a létesítmények jól felszereltek 

a pontos hibafelvételi műszerekkel, rendelkeznek jól kidolgozott felújítási technológiával, 

megfelelő gyári új vagy pótalkatrészekkel és szakképzett szerelő gárdával. 

1.2.5. Autóbontó telephelyek 

Autóbontó telephelyek nem tartoznak a gépjármű fenntartó telephelyek csoportjába, ezért 

csak érintőlegesen foglalkozunk velük. Különös tekintettel a járművek kapcsolatában a bon-

tott alkatrészekre és fődarabokra, amelyek visszakerülhetnek a fenntartó létesítményekhez. 

A témával kapcsolatban az 5.1.3. fejezetben foglalkoztunk.  
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1.3. A gépjármű fenntartó létesítmények tervezése, szervezése 

1.3.1. A gépjármű fenntartó létesítmények tervezése 

A gépjármű fenntartó létesítmények tervezése összetett feladat, amely függ: 

a tervezendő gépjármű létesítmény fajtájától, 

a telephelyre tervezett tevékenységek számától és fajtájától, 

a piaci környezettől, 

a földrajzi környezettől, 

a pénzügyi lehetőségektől, 

a pályázati lehetőségektől, stb. 

Egy általános tervezési sorrend: 

Az üzleti terv felépítése, szakaszai: 

I. Vezetői összefoglaló: az üzleti terv tömör tartalmi összefoglalását nyújtja.  

II. A vállalkozás általános bemutatása: az üzleti terv fő része a cég általános bemutatásá-

val kezdődik, amely nem több néhány oldalnál. 

III. A szolgáltatások és termékek: tulajdonságainak világos és egyszerű bemutatása. 

IV. Marketing tervben összefoglalják, hogy a vállalkozás az árbevétel szerzése érdekében 

milyen módon szándékozik a piacot befolyásolni, illetve reagálni a piaci viszonyokra.  

Tartalmi elemei a következők:  

a) a piac és a lehetőségek meghatározása 

b) a konkurencia és egyéb külső tényezők 

c) a marketingstratégia bemutatása 

d) a piackutatási információk bemutatása 

e) az értékesítési prognózis, amely az árbevétel tervezett növekedését tartalmazza  

f) kiegészítő anyagok csatolása, melyek alátámasztják az előirányzatokat. 

V. Működési terv: itt kell megfogalmazni, hogy az adott vállalkozás hogyan fogja a szol-

gáltatásait működtetni.  

A működési terv témakörei:  

A karbantartás működtetése és technológiai folyamatai 

A javítás működtetése és technológiai folyamatai 

A felújítás működtetése és technológiai folyamatai 

A kereskedés működtetése 

Külső belső információs kapcsolatok 

VI. Vezetőség és szervezeti felépítés:  

1. Vezetőség/személyzet: be kell mutatni mindazokat a személyeket, akik lényeges 

szerepet töltenek be a vállalkozásban.  

a) az alapító vállalkozók, akik meghatározó szerepet töltenek be a vállalkozás 

koncepciójában. 

b) Aktív befektetők, akik tekintélyes tőkebefektetéssel kötelezik el magukat. 

c) Kulcsfontosság alkalmazottak, képességeik, tapasztalataik révén jelentős befo-

lyást gyakorolnak (vezető szerelők, műszakvezetők). 

d) A létesítményvezető számottevő befolyást gyakorol a működésre. 
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2. A szervezeti felépítés: a vállalkozás szervezeti felépítését a következőkkel lehet 

bemutatni: 

a) a fontosabb belső szervezeti egységek felsorolása, 

b) a döntési hatáskörök megosztása a szervezetben, 

c) a koordináció alapvető formái. 

3. Személyzeti politika és stratégia: össze kell foglalni az alkalmazottak kiválasztásá-

val, képzésével és javadalmazásával kapcsolatos elveket módszereket. 

VII. A vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és a tőkeszerkezet: itt szükséges rögzíteni, 

hogy az új vállalkozás milyen szervezeti-jogi formában fog működni, milyen formában 

kívánja folytatni tevékenységét.  

a) a vállalkozók mekkora összeget fektettek a vállalkozásba, 

b) a cég milyen nagyságú hitelekkel működik, 

c) milyen egyéb pénzügyi forrásokat használ. 

VIII. Pénzügyi terv: rendeltetése, hogy átfogó előrejelzéseket nyújtson a vállalkozás ter-

vezett pénzügyi teljesítményéről. A következőket tartalmazza: 

a) tömören fel kell vázolni a pénzügyi előrejelzések alapját képező feltételrendszert, 

b) a tervezett eredmény kimutatások, amelyek rendszerint 5 évet, de legalább 3 évet 

fognak át. 

c) a cash flow előirányzatokat az első két évre a lehető legrészletesebben kell kidol-

gozni. 

d) működő társaságoknál a tervezett év végi zárómérleg általában 5 évre, de legalább 

három évre. 

e) abban az esetben, ha a meglévő vállalkozás bővítést vagy más cég megvásárlását 

tervezi, célszerű ismertetni a korábbi évek pénzügyi teljesítményét is. 

A mellékletben szerepelhetnek a következő anyagok: 

a) a vezetők szakmai életrajza 

b) konkurenciaelemzés 

c) az értékesítés előrejelzés piaconkénti megosztása 

d) termékenkénti nyereségelemzés. 

A gépjármű fenntartó létesítmények tervezését röviden egy márkakereskedés és szerviz példá-

ján foglaljuk össze. 

1. A márkakereskedések és szervizek fő tevékenységi körei és jellemző paraméterei: 

Új- és használt gépkocsi forgalmazás 

A piac felvevőképessége vagy potenciálja 

A gépkocsimárka részesedése 

Az új gépkocsi vásárlók számának meghatározása 

A szalonban kiállított gépkocsik száma 

A nyitott tároló területen bemutató és teszt gépkocsi- álláshelyek száma 

Az eladott éves darabszám és forgalmi értéke 
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A forgalmazott és más gépkocsitípusok karbantartása és javítása 

A karbantartó és javító részleg ügyfélszámának meghatározása 

A karbantartó és javító gépkocsi – álláshelyek száma 

Éves produktív munkaóra kapacitás 

Átlagos produktív létszám 

Autó alkatrész és autó felszerelési cikkek forgalmazása 

A raktár alapterülete 

Éves forgalom értéke 

2. Technológiai terv készítése 

Alkalmazott technológia jelenti az egyes tevékenységek műveleti sorrendjét, a művele-

tek végzéséhez szükséges berendezéseket, szerszámokat, helyszükségletet energia szük-

ségletet, a követelményeket, a megfelelés kritériumát, a meghivatkozásokat (előírás, 

rendelet stb.), a munka és egészségvédelmi előírásokat, néha a ráfordítható ajánlott 

munkaidőt.  

3. Gazdaságossági számítások 

Beruházási költségek meghatározása 

Előkalkulációs számítás 

Megtérülési idő számítás 

Önköltségszámítás 

4. Kiviteli tervek készíttetése és engedélyeztető eljárás 

5. Kivitelezés és üzembe helyezés 

 

1.3.2. A gépjármű fenntartó létesítmények szervezése 

1. Cégbejegyzés  

2. Alapító okirat készítése 

3. Szervezési feladatok 

Szervezeti és működési szabályzat elkészítése 

A vállalkozás általános képviselet jog kijelölése 

Aláírási jog gyakorlásának kijelölése 

Utalványozási és szerződéskötési jog kijelölése 

Helyettesítés  

Munkakörök átadás átvétele (munkaköri leírások) 

Hatályos jogszabályok összegyűjtése 

Ügyviteli és igazgatói utasítások 

4. A márkakereskedés és szerviz operatív irányítása 

A emberek vezetése 

Szakmai irányítás 
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5. A márkakereskedés és szerviz munkájának menedzselése 

Folyamatos marketingtevékenység 

Az ügyfelek kiszolgálása 

A karbantartó és javítás területén végzendő tevékenységek szervezése 

 

1.3.3. Karbantartási rendszerek 

A különböző fenntartó létesítményekben eltérő karbantartási rendszer szerint végzik a karban-

tartási tevékenységeket. Mit nevezünk karbantartási rendszernek? 

A karbantartási rendszerek meghatározzák a vizsgálati csoportok tartalmát és azok gyakorisá-

gát. Tehát az ellenőrzések és vizsgálatok (lásd a 2. fejezetet!) alkalmával elvégzendő művele-

teket és hogy milyen gyakran kell ismételni azokat. 

A karbantartás gyakoriságát befolyásoló tényezők: 

a műszaki színvonala 

a jármű igénybevétele  

az útviszonyok 

az időjárási viszonyok 

a gépjárművezető képzettsége és gyakorlata 

A karbantartás gyakoriságának mutatói megadják, hogy mihez kötik a ciklikusságot, amely 

lehet:   kilométer teljesítés 

teljesített üzemóra 

naptári napok száma 

üzemanyag-fogyasztás 

A karbantartási rendszerek lehetnek: 

A/. Merevciklusú karbantartási rendszerek: adott időközönként kell elvégezni. 

1. A 3 lépcsős karbantartási rendszer 

Napi gondozás 

I. számú műszaki szemle (6 hét vagy 3000−5000 km) 

II. számú műszaki szemle (1 év vagy 30−50 km 

2. Korszerűsített karbantartási rendszer 

Napi gondozás 

Vizsgálat (15 000 km) 

Vizsgálat javítással  

Megbontásos vizsgálat és szükség szerinti javítás 

II. sz. műszaki szemle műveletei + a technológiában előírt alkatrész cserék kö-

telezően 

Célja: a járulékos (közvetett) hibák kiküszöbölése. 

Gyengepontok: függőcsap+persely, gömbfejek, fékdob+fékpofa, tengely-

kapcsoló 

Mit érünk el a javítással egybekötött karbantartási ciklussal? A műszaki állapot 

megnövelését a 85%-os műszaki állapotig. 
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1.3.1. ábra. Műszaki állapot változása 

3. Szakaszos vagy gyári TMK karbantartási rendszer 

„A” – szemle 20 e. km 

„B” – szemle 40 e. km 

„C” – szemle 60 e. km 

Példák: 

Ikarus 415 autóbusz: 

1, napi gondozás/üzemnap 

2, aknás vizsgálat 1 hét 

3, I. sz. műszaki szemle 6 hét 

4, II. sz. műszaki szemle 1 év 

Audi TT Cupé: 

1, napi gondozás 

2, „A” szemle 20 e. km 

3, „B” szemle 40 e. km 

4, „C” szemle 80 e. km 

B/. Egyedi karbantartási rendszerek 

Elhasználódással arányos karbantartás. Igénybevétel mérő eszközök vannak melyek 

adott paramétereket vizsgálnak. Az alábbiak figyelembevételével jön a szerviz jelzés 

a műszerfalon. 

a./ Igénybevételek mérése mikroprocesszorral  

BMW fordulatszámot mér  

kopás értéket 

hűtővíz hőfokot 

elfogyasztott üzemanyagot 

naptári napokat 

b./ Személyi számítógéppel végzett mérés (SAP) számítógépes program 

It = Km ge gü ahol 

It = tényleges igénybevétel 

Km = km futás 

ge = elhasználtsági tényező (0,8−1,3 ) 

gü = üzemanyag korrekciós tényező (1,25−1,5) 
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c./ UFAC karbantartási rendszer: Üzemanyag fogyasztáson alapuló kontrol 

Példa: 

KINZLE (tachográf adat): 6000 ± 500 l gázolaj fogyasztása után  

I. számú műszaki szemle 

d./ TPM – Total Productiv Maintenance (Átfogó Termelékeny Karbantartás) 

a minőségirányításon alapuló karbantartás  

Feladata: 

– Optimalizálja a karbantartás hatékonyságát, 

– Megelőzi az autóbusz hibákat, 

– Segíti az öntevékeny karbantartást. 

Tartalma: 

1. Karbantartás szükséglet megelőzése.  

Tervező asztalon karbantartásmentes konstrukciók tervezése. 

2. Megfelelő karbantartás (TMK elv érvényesül). 

3. Fejlesztő karbantartás.  

Folyamatosan figyelembe vesszük a dolgozók tevékenységét. 

1.3.4. Gépjárművek üzemeltetési megbízhatósága 

Egy gépjármű üzemeltetési telepen figyelemmel kísérhető 

Az üzemeltetési megbízhatóság: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javító százalék: adott jármű hány százalékban nem vesz részt a forgalomban, mert: 

– I. sz. szemlén, 

– II. sz. szemlén, 

– futójavítás, 

– szerviz, 

– karambolos javítás, 

– alkatrész hiány miatt áll az autó. 

pl. 100db autóbuszból 8db-ot javítanak = 8 Javítási % 

Üzemképességi szint: = 100% – javítási % 
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1.3.5. A szervizszolgáltatás működtetése és jellemzői 

A karbantartási és javítási tevékenység technológiai ügyvitele számos adminisztratív feladatot 

is tartalmaz. A karbantartási és javítási folyamat szakaszai: 

– előzetes bejelentkezés (előjegyzés), 

– munkafelvétel, 

– karbantartás vagy javítás, 

– végellenőrzés, próbaút, 

– számlázás, 

– az elkészült gépkocsi átadása, 

– Az ügyfelek nyomonkövetése a karbantartás vagy javítás után 

Előzetes bejelentkezés 

A szervizbe történő bejelentkezés (időpont egyeztetés) történhet személyesen, telefonon és 

írásban (pl. e-mail) is. A fejlett technológiai háttérrel rendelkező márkaszervizek úgynevezett 

elektronikus előjegyzést alkalmaznak, amely az értékesítést és szerviztevékenységet támogató 

számítógépes programcsomag részét képezi. Az előjegyzéssel foglalkozó munkatársnak elő 

kell készítenie a következő napot, s az előjegyzésekből összeállított „napi szerviztervezet” 

egy-egy példányát a kapcsolódó információkkal együtt (pl. a gépkocsi előéletével kapcsolatos 

adatok) a munkafelvevőnek, alkatrészraktárnak, továbbá a kereskedelmi részlegnek (itt re-

gisztrálják a visszatérő gépkocsi tulajdonosokat) el kell juttatni 

Munkafelvétel 

A beérkező ügyfelek részére biztosítani kell a könnyű tájékozódást, a munkafelvételi helyi-

ség/állás/asztal jól látható és felismerhető jelzését.  

Az ügyfelek fogadása 

A szervizlátogatással kapcsolatos igények megbeszélése 

Kérdések a szolgáltatás irányában 

A tények rögzítése 

Esetleges próbaút 

A munkalap felvétele az adott tevékenység és jármű adatok megjelölésével 

A gépkocsi szemrevételezéssel történő átvizsgálása, esetleges megjegyzéssel 

Védőhuzatok elhelyezése 

Esetleges műszeres hibafelvétel az ügyféllel együtt a hibafelvételi álláson 

A konkrét munkamegrendelés egyeztetése az ügyféllel 

Ügyfél tájékoztatása a javítási árajánlatról, vállalási határidőről, a nem megrendelt mun-

kák esetleges felmerüléséről és az ügyfél elérhetőségéről. 

Aláírások, másolat az ügyfélnek 

Munkalap továbbítása a szerviz felé 

A javítási folyamat megszervezése 

A szakmai tevékenység és kapacitás egyeztetése a szervizvezetővel/megbízottal. 

A javítandó gépkocsikhoz az előjegyzésben lefoglalt, illetve felhasznált szervizanyagokat 

és alkatrészeket anyag-felhasználási jeggyel (alkatrész kivételezési bizonylattal) vételezik 

ki a raktárból. A felhasznált anyagjegyek azonosító számai a munkalapokon rögzítésre ke-
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rülnek (vagy a szervizprogram a munkalappal azonos számot rendel hozzájuk). A munka-

végzés a munkalapon rögzített megrendelések, vagy a megbontás során megállapított hi-

bák kijavításával történik. Abban az esetben, ha a javítás során esetlegesen túllépnénk az 

árajánlatot, a további műveleteket csak az ügyfélmegkeresést követő jóváhagyás (pótmeg-

rendelés) birtokában folytathatjuk. Ezzel egy időben a vállalási határidő módosulását is je-

lezni kell. 

A munkalap kitöltése a tevékenység elvégzéséről és a munkát végzők aláírásai  

A járművön munkát végző minden szerelő köteles bejegyzést tenni a munkalapon a mun-

ka elvégzéséről, melyet aláírásával hitelesít. Amennyiben a vezető szerelő vagy diszpé-

cservezető felülvizsgálja az elvégzett munkát, ő is aláírja az ellenőrzés tényét. 

Végellenőrzés, próbaút 

A karbantartó vagy javítási tevékenység közbülső folyamataiban és a munkák befejezése-

kor a szervizműhely irányítója esetenként, a munkafelvevő (esetleg a minőségbiztosítási 

ellenőr) az összes általa vállalt gépkocsi esetében ellenőrzi a beépített/kicserélt alkatré-

szek technológia szerinti jogosultságát és szükségességét, valamint a megrendelt munkák 

maradéktalan, megfelelő minőségű elvégzését és aláírásával szignálja azt a munkalapon. 

Szükség esetén az elvégzett munkát és a hibák teljes körű kijavítását próbaút során kell el-

lenőrizni. A minőség-ellenőrzés során feltárt hiányosságokat azonnal ki kell javítani. 

Számlázás 

A munkalap már teljesen a számlázásra előkészített állapotban kerül vissza a munkafelve-

vőhöz, aki az utolsó „szűrő” a felhasznált alkatrészek és az elvégzett és normázott mun-

kák számla-előkészítésben való jogosultsága szempontjából. Az elvégzett karbantartáso-

kat, revíziókat a szervizfüzetbe is be kell jegyezni (km-óra állása, elvégzett műveletek, dá-

tum, következő szerviz esedékessége futott km, vagy eltelt idő szerint), majd a márka-

szerviz hivatalos szervizbélyegzőjével és aláírással ellátni. Ha a karbantartás során kicse-

réltek egy olyan alkatrészt, amelyre a gyártó által előre meghatározott csereintervallum 

vonatkozik (pl. vezérműszíj), akkor a csere időpontjától kezdődik az új csereintervallum 

időtartama (vagy kilométer felhasználása). Ezért ezeknek az alkatrészeknek minden egyes 

kicserélését dokumentálni kell a szervizfüzetben. A számla mellékleteit képezik az alkat-

rész kivételezési bizonylatok, valamint a technológiai átvizsgálási lapok másolatai. 

A gépkocsi átadása 

A számla kiegyenlítése után az elkészült gépkocsit át kell adni az ügyfélnek. A gépkocsi 

korábban átvett okmányait át kell adni, a bebélyegzett szervizkönyvet meg kell mutatni. 

Már a gépkocsi átvételekor tisztázni kell, hogy a lecserélt alkatrészeket az ügyfél el kíván-

ja-e vinni. Amennyiben igen, ezeknek az alkatrészeknek – becsomagolva – a gépkocsi 

csomagtartójában kell lennie. A gépkocsi tényleges átadását a gépkocsi „mellett” kell be-

fejezni, együttesen átnézve a járművet, nem keletkezett-e sérülés a szerviz során 

Az ügyfelek nyomonkövetése a karbantartás vagy javítás után 

Telefonos visszahívás a szolgáltatással kapcsolatban. 

A márkaszervizek a szervizlátogatást követően 3–5 napon belül felhívják az ügyfeleket. 

Ezt a tevékenységet általában a márkakereskedés személyzetéből egy „kedves, barátságos 

hangú” hölgy végzi. A telefonbeszélgetés (interjú) során megkérdezik az ügyféltől, hogy 

elégedett volt-e a márkaszerviz által nyújtott szolgáltatással, esetlegesen mit javasolna an-
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nak érdekében, hogy munkájuk még jobb és hatékonyabb legyen. Abban az esetben, ha az 

ügyfél nem- vagy „kevésbé elégedett” a szolgáltatással, úgy ígéretet kell tenni arra, hogy 

„vezetői szinten” fel fogják hívni annak érdekében, hogy a kifogásolt hiányosságot felül-

vizsgálják, s panaszát díjtalanul orvosolják. Ezt a visszahívást a szerviz vezetője, vagy 

a munkafelvevő is végezheti A visszahívásokat dokumentálni kell és adott időszakonként 

összesíteni, feldolgozni. A műszaki vezetőnek többek között ezek az információk szüksé-

gesek ahhoz, hogy a rendszeres minőségértékelési megbeszéléseket megtartsa, s az esetle-

ges ügyfélpanaszok nyomán a szükséges minőségjavító  intézkedéseket megtegye. 

Elterjedt gyakorlat az is, hogy a különböző márkák vezérképviseletei véleménykutató cé-

geket bíznak meg további interjúk elvégzésével, melyhez az adatbázist ők biztosítják. 

Ezek a felmérések viszonylag széles ügyfélkört érintenek, s kizárják a válaszok feldolgo-

zása során lehetségesen előforduló szubjektivitást, azaz „külsősként” részrehajlás nélkül 

értékelnek. A felmérések lehetnek telefonos, vagy kérdőíves megkeresések is. A vezér-

képviseletek a rendkívül fontos ügyfél-elégedettségi mutatók alakulása nyomán rangso-

rolhatják a hálózat márkakereskedéseit, melynek nem ritkán konkrét anyagi vonzata 

is van. 
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2. Járműkarbantartás 

2.1. A járműkarbantartásról általában 

Amit az 1.1. fejezetben a karbantartás fogalmáról olvashattunk a karbantartási műveletek is-

mételt elvégzéséről, nem keverhető össze azon tevékenységekkel, amelyeket a javítás során 

végeznek el. Természetesen a karbantartási és a javítási tevékenység párhuzamosan végezhe-

tő, hiszen az időszakos átvizsgálások során felfedett hibákat javító tevékenység során szünte-

tik meg. Mindig a főtevékenység csoport megállapítása a fontos az elnevezés során, de 

amennyiben a javító beavatkozások időszükséglete kevés (max. 0,5 óra), úgy ez kisjavításként 

a karbantartás idejébe tartozik. Ha a hiba csak nagyobb időráfordítással végezhető el, úgy ez 

a tevékenység a javítás fogalmába sorolandó. Mindezt csak akkor szokták megkülönböztetni, 

ha az üzemeltetési létesítményeknél külön vezetik és tartják nyílván az egyes járműveknél.  

A karbantartási műveleteket a garancia időn belül és azon túl is végre kell hajtani annak érde-

kében, hogy a gépkocsi megőrizze megfelelő műszaki állapotát, valamint a forgalombiztonsá-

gi szempontoknak, előírásoknak is megfeleljen mind esztétikailag, mind pedig műszakilag. 

A gépkocsi gyárak márkakereskedői a szervizhálózatokon keresztül egy-egy típus teljes élet-

tartamára gondoskodást vállalnak, ami azt jelenti, hogy: 

– biztosítják a garanciális időszak alatt kötelezően végrehajtandó felülvizsgálatok elvég-

zését, 

– gondoskodnak a gyári eredetű meghibásodások garancia- és szavatossági időn belüli 

díjmentes kijavításáról, 

– útmutatást, javaslatot adnak a garancia-időszakon túli rendszeres karbantartásra, 

– a javításokhoz pótalkatrészeket biztosítanak, valamint az egyéb igényekhez gyári tar-

tozékokat értékesítenek. 

A járművek garancia időn belüli szerviz-műveleteit a gyártóművek írják elő. Ezeket más né-

ven karbantartási technológiáknak nevezik.  

2.2. Átadás előtti átvizsgálás („nullrevízió”) 

A márkakereskedés értékesítési tevékenysége során eladott új gépkocsikat csak a gyártó által 

meghatározott technológiai lépéseket tartalmazó „Átadási ellenőrzés” elvégzése után lehet 

forgalomba helyezni. Ezek a lépések típusonként eltérhetnek egymástól, hiszen a különböző 

típusok technikai, gyártási kialakítása is nagyban eltérő lehet. A sorozatgyártásban gyártott 

gépkocsik szállításánál alkalmazott úgynevezett „szállítási biztosítások” alkalmazása is eltérő. 

Általában a „0-revízió” során elvégzendő műveleteket az „Átadás előtti ellenőrzés” lap tar-

talmazza. Az ellenőrzés technológiai sorrendje: 
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A jármű átvizsgálása kívülről: 

a műanyag és gumialkatrészek tisztaságának és sérülésmentességének ellenőrzése, 

a karosszéria és a fényezés sérülésmentességének ellenőrzése, 

az üvegek jelölésének ellenőrzése, 

az összes zár működésének (oldalsó ajtók, ajtókilincsek, reteszelő gombok, gyermekzár, 

motorháztető, kesztyűtartó, csomagtérajtó, a tanksapkafedél) és az összes kulcs – pótkul-

csokkal együtt – ellenőrzése, 

a riasztó berendezés működésének (amennyiben van) ellenőrzése, 

a kerékrögzítő csavaroknak az előírt nyomatékkal történő meghúzása  

a gumiabroncsok légnyomásának ellenőrzése (a pótkerékét is), szükség szerint helyesbítés, 

egyes típusoknál a 6 hónapnál tovább tárolt gépkocsik esetében a fékfolyadék lecserélése 

A motortér átvizsgálása felülről: 

az akkumulátor nyugalmi feszültségének ellenőrzése, szükség szerint töltés, 

az elektromos kábelek és csatlakozások (különösen az akkumulátor kábel) rögzítettségé-

nek ellenőrzése, 

a motor olajszintjének (a szintellenőrző pálca jelölései szerint) ellenőrzése, 

a fékfolyadék szintjének (a tartály „Max” jelölésénél) ellenőrzése, 

a hűtőfolyadék szintjének (a „Max” és „Min” jelölések közötti ellenőrzése, a folyadék 

fagytűrő képességének mérése, szükség szerint beállítása (európai normák értelmében  

– 25 °C-ra), 

a szélvédőmosó tartályban a folyadék feltöltése (fagyveszély esetén a fagytűrő képesség 

biztosítása), 

az ablaktörlő- és mosó berendezés, valamint az ablakmosó fúvókák beállításának ellenőr-

zése, az ablaktörlő lapátok nyugalmi helyzetének ellenőrzése, szükség esetén beállítás. 

A jármű belső tere: 

az akkumulátor szállítási üzemmódjának kikapcsolása, 

a kárpitok, belső burkolatok, szőnyegek és „lábtörlők” tisztaságának és sérülésmentessé-

gének ellenőrzése, 

az összes kapcsoló, elektromos fogyasztó, kijelző és kezelőelem ellenőrzése, 

az utas oldali légzsák „ON/OFF” kapcsolója (amennyiben van) működésének ellenőrzése, 

a kapcsoló „ON” helyzetbe állítása, 

a klímaberendezés működésének ellenőrzése,  

a rádió működésének ellenőrzése (amennyiben szükséges, a „rádiókód” aktiválás) az ál-

lomások tárolása, kódolása, az óra beállítása 

a napellenzők ellenőrzése, beépített sminktükrök megvilágítása működésének ellenőrzése, 

a szervizesedékesség kijelzőjének beállítása, 

a kijelzés nyelvének kiválasztása (amennyiben lehetséges, információs kijelzővel szerelt 

típusok esetében), 

az elektromos ablakemelők alaphelyzetének beállítása, 

a csomagtérben a rögzítő háló (amennyiben van ilyen) felszerelése,  

a fedélzeti irodalom teljességének ellenőrzése: 

kezelési útmutató, szervizkönyv, műszaki adatok, segélyszolgálat, egyéb útmutatók (pl. 

rádió, navigáció), esetleg lopásgátló kerékcsavarok kódkártyája, kerékőr-kulcs stb. 



2. JÁRMŰKARBANTARTÁS 31 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

A jármű alsó része (emelőn): 

a fenéklemez, az alvázvédelem sérülésmentességének ellenőrzése, 

a tömítettség és sérülésmentesség ellenőrzése a motornál, a sebességváltónál, a tengely-

hajtásnál, a kormányműnél, a hidraulikus fékrendszernél, a tengelyeken és a csuklóvédő 

gumiharangoknál. 

a fékcsövek és fékvezetékek, valamint az üzemanyag-ellátó rendszer csővezetékei elhe-

lyezkedésének, rögzítettségének ellenőrzése,  

a gumiabroncsok és keréktárcsák sérülésmentességének ellenőrzése, 

a csavarrugók, vagy rugózási elemek szállítási biztosításának kiszerelése (sportfutóművek 

esetén is). 

Befejező munkák, végellenőrzés: 

a járművel próbaút, előírt üzemanyag mennyiséggel való feltöltés, 

az összes rendszer hibatárolójának lekérdezése, 

a járművel szállított szőnyegek, rádióantenna stb. beszerelése, 

bizonyos típusoknál a szervizkönyvben található, öntapadós jármű adathordozót a megfe-

lelő helyre beragasztani (pl. pótkerék vályú, vagy csomagtér fenéklemez), 

a „következő szerviz időpontja” matrica kitöltése és a meghatározott helyre történő felra-

gasztása, 

a védőhuzatok eltávolítása,  

a külső mosás és a belső takarítás  

a tökéletes átadási állapot áttekintése. 

Az elvégzendő műveletek mennyisége láttán is megállapítható, hogy a „0-revízió” mennyire 

fontos feladatsor a jármű átadásának során. Az eddig szemléltetett átadás előtti átvizsgálás 

műveletei általánosságban értendők. Természetesen minden ellenőrzési műveletet a gyártó ír 

elő, és ezek a műveletek a gépkocsi felszereltségétől, kialakításától nagyban függenek. 

2.3. Garanciális felülvizsgálatok 

A garanciális felülvizsgálatok általában három területre összpontosulnak: 

– Teljeskörű garancia vonatkozik minden olyan meghibásodásra, amely rendeltetésszerű 

üzemeltetési feltételek mellett következik be és visszavezethető valamely alkatrész 

gyártási hibájára vagy szerelési hiányosságra.  

– Fényezésre vonatkozó garancia a rendeltetésszerű használat közben fellépő felületi 

korrózió és/vagy a fényezett karosszéria elemeken fellépő fényezési problémák (pl. ré-

teg leválások) esetére szolgál, amennyiben ezek anyaghibára, gyártási hiányosságokra 

vezethetők vissza. 

– Átrozsdásodás elleni garancia a karosszéria 10–12 éven belüli átrozsdásodásra vonat-

kozik (a belülről kifelé történő átlyukadás), amennyiben ez anyag- vagy gyártási hiá-

nyosságokra vezethető vissza. 

A gépjárművek időszakos műszaki karbantartását minden gyártómű az általa gyártott gépko-

csi típusokra dolgozza ki. A karbantartási műveleteket a garancia időn belül és azon túl is 

végre kell hajtani annak érdekében, hogy a gépkocsi megőrizze megfelelő műszaki állapotát, 
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valamint a forgalombiztonsági szempontoknak, előírásoknak is megfeleljen mind esztétikai-

lag, mind pedig műszakilag. 

Magyarországon a sokszínű gépjármű paletta tekintetében eltérőek a garancián belüli és túli 

karbantartási ciklusok. A korábban gyártott gépkocsik esetében 10–15 ezer kilométer megté-

tele után kell a motorban olajat cserélni, míg a váltóban 30–60 ezer kilométer megtétele után. 

A fejlett technológiai gyártású és felszereltségű gépkocsik esetében ez a kilométer-határ 20–

30–40 ezer kilométerre is kitolódik. Egyes sebességváltók pedig úgynevezett „élettartam” 

olajjal vannak gyárilag feltöltve, a váltóolajat nem kell cserélni, csak időszakonként az olaj-

szintet ellenőrizni. Benzinüzemű gépkocsik esetében 30–60–90 ezer kilométer megtétele után 

kell üzemanyagszűrőt cserélni, ezek a kilométerhatárok a levegőszűrő betétekre is vonatkoz-

nak. A gyújtógyertyákat 60–90–120 ezer kilométer után – típustól függően – kell cserélni. 

Dízelüzemű gépkocsik esetében is a 30–60–90 km. a mérvadó (kivéve az egyes országokat, 

ahol a gázolaj minősége gyengébb, azaz túllépi a 2000 ppm – milliomod rész –  szennyezett-

ségi értéket). 

A meghosszabbított szervizintervallumú (úgynevezett Long life) gépjárművek esetében 

a gépkocsi műszeregységébe integrált „szervizintervallum kijelző” jelzései szerint következ-

nek az időszakos karbantartási műveletek. Az intelligens motorvezérlő elektronika számos 

jeladó értékelhető jeleit feldolgozva „dönt” arról, hogy – adott esetben a beállított és esedé-

kessé váló szervizintervallumtól eltérő kilométerfutást követően – mikor szükséges az aktuális 

szerviz, karbantartás végrehajtása. A motorvezérlő egységek figyelembe veszik a motor 

„elektronikus olajszintmérő szenzorának” jeleit, az olajhőmérséklet-jeladó „küldött” értékeit, 

a tárolt, jellemző fogyasztási adatokat, jellemző motorfordulatszám „csúcsokat” és sok más 

adatot is. 

A fékfolyadékokat jellemzően 2–3 évente kell kicserélni, egyes típusoknál a „vagy 60 ezer 

kilométerenként” is meghatározásra kerül.  

A különböző motortípusok és szelepvezérlési megoldások függvényében 60–90–120–150 

esetleg 160 ezer kilométerenként kell cserélni a szíjhajtású vezérlés alkatrészeit. A lánchajtású 

vezérlések általában karbantartásmentesek.  

A modern haszongépjárművek alacsony karbantartási költsége annak köszönhető, hogy 

a hosszabb olajcsere-periódus miatt kevesebb az állásidő, valamint gyorsabbá és pontosabbá 

vált a fedélzeti- és a szervizdiagnosztika. Az Euro 5 motorok – a nyomaték, az élettartam, il-

letve a karbantartási és működtetési költségek szempontjából – etalonnak számítanak. Emellett 

üzemanyag-fogyasztásuk 2–5%-kal alacsonyabb az egyébként is gazdaságos Euro 3 változato-

kénál. Nyugat-Európában működnek már olyan szervizhálózatok, ahol a fuvarfeladatát teljesítő 

kamiont a közölt adatok (megtett kilométer, aktuális szerviz esedékessége, pillanatnyi GPS 

koordináták, útvonalterv stb.) alapján szinte 1 kilométer pontosan egy partnerszervizbe tudják 

irányítani, ahol rendkívüli hatékonysággal, a lehető legkisebb időkiesést szem előtt tartva old-

ják meg az aktuális karbantartási feladatokat, a nap bármely szakában, így éjszaka is. 

Ahhoz, hogy egy gépkocsi ne veszítse el a garanciáját, a rendszeres felülvizsgálatokat – más 

néven „revíziókat” – el kell végeztetni az autómárkák által kijelölt szervizeknél. Célszerűen 

úgy adják meg az említett periódusokat, hogy azok összefüggnek az olajcsere szükségességé-

vel (15000–20000–30000 km). A dízel motorokra a rövidebb, a benzinmotorokra a hosszabb 

periódus a jellemző.  
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A gyártói előírások a külső tényezőkből eredő meghibásodásokra is részletesen kitérnek. 

A garanciális időszakban elvégzett periodikus ellenőrzések, olaj- és szűrőcserék, meghúzási 

nyomaték ellenőrzések és tisztítási műveletek mellett megbontásos ellenőrzések és cserék, 

diagnosztikai vizsgálatok is szerepelnek. 

Általában az autók márkája, típusa és az üzeme alapján előírt „ellenőrzési lista” (check-list) 

alapján végzik a az egyes periódusokra vonatkozó műveleteket. 

Jellemző ellenőrzési lista személygépkocsinál: 

Cs = Csere / E = Ellenőrzés / M = Meghúzás / T = tisztítás 

 Közbenső ellenőrzés 

20000 km-ként 

Teljes ellenőrzés 

40000 km-ként 

Műszaki 

Motorolaj és szűrő Cs Cs 

Légszűrő E E 

Hűtőfolyadék  E 

Kardánhajtás és tartók  E 

Gyújtógyertya  E 

Kipufogó rendszer  E 

Hűtőrendszer  E 

Légkondicionáló szűrő T Cs 

Üzemanyag rendszer  E 

Karosszéria vizsgálat (korró-

zió, perforáció) 

 E 

Váltókar kapcsolás  E 

Akkumulátor  E 

További szintellenőrzések 

Váltó,kormány, diff.mű 

 E 

Biztonság 

Fékpedál és kézifék E E 

Fékbetétek és féktárcsák E E 

Fékpofák és fékdobok  E 

Fékfolyadék  Cs 

Fékvezetékek és csövek  E 

Szervokormány folyadék  E 

Első és hátsó felfüggesztés  E 

Kormánykerék, kapcsolódá-

sok, kenőanyag 

 E 

Kerekek, lámpák, ablaktörlő 

lapátok, mosófolyadék 

E E 

Szervokormány, porvédők  E 

További cserék 

Légszűrő betét  60 ekm után / 4 év 

Vezérmű szíj  100-200 ekm után / 10 év 

Üzemanyag szűrő 60 ekm / 6 év 

Gyújtógyertyák  60 ekm / 4 év (90 ekm / 6 év) 
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 Közbenső ellenőrzés 

20000 km-ként 

Teljes ellenőrzés 

40000 km-ként 

Hűtőfolyadék  60 ekm (150 ekm) 

Fékrásegítő vákuumszivattyú 200 ekm/10 év 

További ellenőrzés 

Szelephézag  90 ekm /6 év (45 ekm /4 év) 

Kézi sebességváltó olaj 60 ekm / 4 év 

Automata sebességváltó fo-

lyadék  

60 ekm / 4 év 

Dízel füstölés 60 ekm / 4 év 

Kuplungpedál, visszahúzó 

rugó és csillapítás 

30 ekm  

A rendeltetésszerű üzemeltetés mellett és az aktuális garanciális műveletek ismeretében to-

vábbi javaslatok, ajánlások tehetők az üzemeltetők/tulajdonosok számára. 

Megbízhatóság érdekében: 

 Hideg motorral történő indítás után az első néhány kilométeren kerülni kell a motor 

magas fordulaton járatását. 

 Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet. 

 A klímaberendezés hatékonyságának fenntartása érdekében célszerű legalább ha-

vonta egyszer néhány percre bekapcsolni. 

 Meleg napokon hosszabb autópálya használat után az autó motorját ne állítsa le, 

célszerű azt járatni 3-5 percig alapjáraton. Kettős haszonnal jár, egyrészt a legjob-

ban igénybe vett alkatrésznél a hengerfejben a hőkiegyenlítődés kapcsán a hő 

okozta feszültségek lecsökkennek, így repedések a vékony falú alkatrészben nem 

keletkeznek, másrészt a turbós motornál a turbó siklócsapágyánál az üzemi  

120-140 ºC olajhőmérséklet 250 ºC fokra növekszik, ahol az olaj elég, így a kenés 

átmenetileg megszűnik újraindítás esetén. Különösen fontos ez a dízelmotoroknál. 

Biztonságos vezetés érdekében: 

 Ellenőrizze, hogy a teljes világítási rendszer és a visszajelző lámpák hibátlanul 

működnek. 

 Ellenőrizze, hogy az ablaktörlők és a mosók hibátlanul működnek. 

 2 hetente ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát és nyomását. Elengedhetetlenül 

szükséges a stabilitás, a biztonságos vezetés, a kisebb fogyasztás és a gumik hosz-

szabb élettartama szempontjából. 
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2.4. Ápolási műveletek 

A helyes autóápolás alapvető fontosságú mind műszaki mind biztonsági szempontból.  

Ápolási műveletek: 

Alsó mosás 

Motortér mosás és ápolás 

Külső mosás (külső felület karceltávolító polírozása, külső felület waxolás és fényesítő 

polírozás) 

Belső tisztítás és ápolás (porszívózás, műszerfal ápolás, kárpittisztítás és ápolás, üveg-

tisztítás, kárpittisztítás) 

A mosás elmélete: 

 
2.4.1. ábra. A mosás elmélete 

A szennyeződésre erőhatást fejt ki folyadék, gőz nagynyomású 

rááramoltatásával. Gyakran a hálózati víz nyomását növelik 30–

180 bárra, és azt legyező alakú lapos sugár formájában viszik 

a felületre. A részecskék szinte azonnal távoznak, az olajok és 

zsírok a nagy fizikai energia miatt emulgeálódnak. 

A fizikai tisztító hatás alapvetően az ütköztetési nyomástól a 

távolságtól és a szórási szögtől függ. 
 

A mosás hatékonyságát befolyásoló tényezők: 

 A kémiai hatás időtartama:(idő szükséges ahhoz, hogy a mosószerek hatásukat kifejt-

hessék. A lúgos kémhatás növelésével egyes felületaktív anyagok mosóhatása erőtel-

jesebb lesz. 

 A hőmérséklet: növekvő hőmérséklettel a felületi feszültségek csökkennek, tehát a fe-

lületaktív anyagok mosóhatása jobb. 

 A mechanikai erő meggyorsítja a diszperziót.  

Gyakorlati mosási eljárások: 

 
2.4.2. ábra. 

 Alsó mosás 

Alsó mosás leginkább kívánatos a téli üzemelés után, amikor az autó-

ra rakódott szennyeződéstől és a sózott utakról felcsapódó sótól kell 

megtisztítani az autókat alulról. Az általában nem látható helyek, így 

például az alváz vagy az alváz funkcionális alkatrészei különösen 

hajlamosak a rozsdásodásra. Ezt az ápolási műveletet általában két 

módon szokásos végezni. Az egyik módszernél az autó megemelése 

után hideg vizes mobil magasnyomású berendezéssel történik a mo-

sás. (Technikai adatok: víznyomás:10–200 bar, vízszállítás:260–1800 

l/óra, bemenő vízhőfok: max 60 °C).  

A másik módszernél a felső mosó rendszerrel egybe, a padozatba 

épített lengő vagy ferdén álló fúvókákból kiáramló vízzel, általában 

8–10-bar közötti nyomáson végzik. Ez elegendő a gépkocsi aljának 

teljes átmosására, azonban a magasnyomású mosóval nagyobb tiszta-
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2.4.3. ábra. Nagynyomá-

sú mosó 

ság érhető el. Az esetleges téli alsómosásnál figyelni kell arra,  

hiszen bizonyos alkatrészek – így például a kézifék-huzal – a nagy 

hidegben emiatt esetleg be is fagyhat.  

 
 

 
2.4.4. ábra. Motortér 

tisztítás 

 

A karbantartás egyik legfrekventáltabb területe a motorral kapcsola-

tos, ezért ajánlatos a motort is tisztítani. A vizsgálatkor, különböző 

beszabályozások esetén, a folyadékszintek ellenőrzésekor csak 

a megtisztított motortér jelenti az első lépést a megfelelő beavatkozá-

sokhoz. A tisztításhoz az előbb már említett magasnyomású berende-

zést (esetleg a forró vizes vagy gőzborotva kivitelét) célszerű hasz-

nálni, esetleg vegyszeres előkezelést alkalmazni (A motor és a motor-

tér tisztításának kezdete előtt az elektromos részek (pl. riasztó, com-

puter) letakarása ajánlatos). 

A SONAX Motor- és Hideg Tisztítót a motorra és a motortérre kell 

permetezni. Az optimális hatás eléréséhez a szert közvetlenül a hideg 

motorblokkra kell fújni, mert a forró felületen elillan a szer, mielőtt 

az kifejthetné hatását. Ezután gőzborotvával megtisztítható a motor-

tér. A következő műveletben sűrített levegővel ki kell fújni minden 

holt térből a nedvességet és kiszárítani a motortér minden részét. 

Külső mosás: 

Kézi mosás során első lépésben vízzel nedvesíteni kell a felületet. Legjobb a lágy víz, de 

a csapvíz is megfelel. Forró vízzel a gépkocsi mosása nem ajánlatos, mert károsodik a lakkré-

teg. Mosáshoz csak autósampon használata javasolt, mert a samponok óvják a lakkréteget, 

visszaadják a lakk rugalmasságát. Savas vagy lúgos kémhatású mosószerek használatát mel-

lőzzük, mert kilúgozzák a bevonatból a festékanyagot. A sampont finom szivaccsal vigyük fel 

a nedves lakkrétegre. Mosás után a kocsiszekrényt jól öblítsük le, és feltétlenül szárítsuk. Ér-

demes a lakk- és üveg felületeket szarvasbőrrel is áttörölni.  

A fényezett lakkréteget csak akkor polírozzuk, ha a konzerváló anyagokkal a fényezés nem 

hozható helyre. Konzerváló anyagot viszont rendszeresen használjunk. A lakkot ajánlatos 

évente kétszer keményviasszal is bevonni!  

 

Magasnyomású mosás önkiszolgáló autómosónál 

A kefe nélküli autómosó technológia lényegét képezi az autómosási paraméterek optimális 

összhangja, az e célra kifejlesztett 2 komponensű folyékony tisztítószer, ill. a speciális szórási 

képet biztosító fúvóka. Ez az autómosó technológia a legszigorúbb környezetvédelmi előírá-

soknak is megfelel, az alkalmazott autómosó tisztítószerek a környezetben gyorsan lebomla-

nak, a keletkezett szennyvíz gravitációs előtisztítást követően (iszapülepítés, olajleválasztás) 

a kommunális szennyvízcsatornába engedhető. Ezen autómosó technológia nagy előnye az 
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alacsony vízfelhasználás. Egy átlagos személyautó lemosása a legújabb technológiájú gépek-

kel kevesebb, mint 50 liter vizet igényel, melyből következően a rendszer igen költség-

takarékos. 

 
2.4.5. ábra. Önkiszolgáló mosó 

Ennek az autómosó eljárás alkalmazásának eredménye, a hosszú éveken keresztül megmara-

dó, csillogóan fényes, karcmentes lakkfelület, amely növeli a jármű értékállóságát, ami nem 

utolsó sorban az újraeladási értékben is megtérül. Ugyanakkor az autómosást követően az 

autó nem csak ragyogóan tiszta lesz, hanem egy kellemes illatanyag adagolásával az emberre 

gyakorolt pozitív benyomás is jelentősen fokozható. 

Az autómosó paramétereket optimális szinten tartó mikroprocesszoros vezérlés lehetővé teszi, 

hogy a különböző autómosó programokban mind a vízmennyiséget, mind a tisztító – és ápo-

lószerek arányát egymástól eltérő módon állítsuk be. Ennek eredményeképp optimális 

szennyoldást lehet elérni pl.: a kerekek tisztításánál, de akár a motormosásnál is. A tökéletes 

tisztítóhatás mellett az új technológia számos technológiai és kényelmi opcióval egészülhet ki, 

úgymint 

 ozmózisszűrő, mely vízzel való foltmentes öblítést biztosító rendszer  

 padlófűtés vezérlés, mely téli időszakban automatikusan be- és kikapcsolva fagymen-

tesen tartja a mosóhelyet,  

 vízlágyító berendezés, amely által létrehozott lágy vízben a tisztítószer 100%-ban fejti 

ki a hatását, valamint a berendezés mozgó alkatrészeit is kíméli  

optikailag vonzó 

és exkluzív 

ezáltal növeli a forgalmat 

kiváló felülettisz-

taságot eredmé-

nyez 

ezáltal elégedettek a vevők 

rugalmas fizetési 

rendszer (kész-

pénz, zseton, vagy 

ezáltal vevőorientált és jövőbemutató 
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chipkártya) 

moduláris felépí-

tésű 

ezáltal könnyen és gyorsan fejleszthető 

előre gyártott 

elemekből épül fel 

ezáltal - kevés helyszíni előmunkálatot igényel 

- gyorsan (3-5 nap) összeállítható 

- az elemek 100%-osan újból felhasználhatók, így gyorsan 

(max. 1 hét) és alacsony költséggel áttelepíthető, így kicsi a 

telepítési hely kiválasztásával járó kockázat, ezért a pénzinté-

zetek szívesen finanszírozzák 

fagyvédett kivitelű ezáltal 12 hónapon keresztül fogadja a vevőket 

téli - nyári üzem-

mód váltás lehető-

ség 

ezáltal gazdaságosabb üzemeltetés 

rendkívül ala-

csony vízfelhasz-

nálás (kb.: 45-50 

liter/autó) 

ezáltal gazdaságos üzemben tartás (kevés víz, kevés tisztítószer, ala-

csony szennyvíz mennyiség, kicsi környezetterhelés) 

igazoltan környe-

zetbarát 

ezáltal könnyebb hatósági engedélyeztetés 

nagy üzembizton-

ság 

ezáltal kevés kieső idő, több bevétel 

könnyű szerelhe-

tőség, jó szerviz 

háttér 

ezáltal biztos üzem, alacsony karbantartási költségek  

 

Keretes autómosóval történő mosás 

  

2.4.6. ábra. Személygépkocsi mosó 2.4.7. ábra. Kamion mosó 

Előmosás célja a makacs szennyeződések eltávolítása. 

Főmosás során a karosszériát és a kerekeket alaposan letakarítjuk, illetve lehetőség van az 

alváz lemosására is. 

Öblítés során az előző mosási szakaszokból visszamaradó anyagokat tiszta vízzel eltávolítjuk. 

Szárítási szakasz során a vízcseppek eltávolítása a cél a jármű felületéről. 

Ezen kívül igénybe vehetők forró- vagy hidegviaszos, habviaszos mosóprogramok magas 

fényű kezeléssel, melyek hosszú távú védelmet nyújtanak. A viasz feladata az autó felületé-

nek védelme. Ezt a fajta ápoló mosást a lehető leggyakrabban kellene végrehajtani annak ér-
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dekében, hogy megvédje az autón levő érzékeny festékréteget a környezeti hatásoktól. Szin-

tén igénybe vehető az Alvázviaszolás, mely megvédi az alvázat az időjárási hatásoktól, külö-

nösen a téli hónapok során. 

A mosóberendezésekben használt valamennyi tisztítószer rendkívül környezet barát. Ezenkí-

vül az értékes erőforrások takarékos felhasználása a mosóberendezésekben szintén nagymér-

tékben hozzájárul a környezetvédelemhez. Az alkalmazott átfogó technikák eredményeként az 

újrahasznosítási arány mintegy 90%-os, az ötletes szűrő- és felhasználórendszerek pedig lehe-

tővé teszik, hogy a szennyvízből tiszta vizet nyerjünk vissza. 

2.5. Garancián túli felülvizsgálatok  

Az eddigi szervizműveleteket nem lehet csak egyértelműen a garanciális időn belüli felül-

vizsgálatok halmazába sorolni, hiszen pontosan az üzemeltetési paraméterek közül a bizonyos 

időszakon belüli futásteljesítmények térhetnek el a leggyakrabban egy-egy gépkocsi „életé-

ben”, A gépkocsik gyártóművei a jótállást bizonyos időintervallumra és/vagy kilométerfutásra 

vállalják (a kötelező jótálláson túl is. 

A gépjárművek a garancia időn és a szavatossági időn túl is további, rendszeres átvizsgáláso-

kat, karbantartásokat igényelnek. A jelenlegi gazdasági helyzetben gyakran előfordul, hogy 

a garanciaidő leteltével a gépkocsik tulajdonosai „eltávolodnak” a márkaszervizektől, s ki-

sebb, márkafüggetlen javítók szolgáltatásait veszik igénybe azzal a reménnyel, hogy ugyanazt 

a szolgáltatást kapják – de  sokkal olcsóbban . A tapasztalatok sok esetben azt igazolják, hogy 

ezek a remények hosszú távon nem válnak be. A rövidtávú gondolkodásmód sokszor hibás 

lehet. A gépkocsik nem tervszerű karbantartása és „az éppen csak azt javítsuk meg, amit mu-

száj” gyakorlata sok esetben a gépkocsik élettartamának nagymértékű rövidüléséhez vezet.  

A műszaki megbízhatóság, a biztonságos üzemelés és a hosszú élettartam érdekében feltétlen 

szükség van a gyárilag meghatározott karbantartási műveletek elvégzésére illetve a javasolt 

alkatrészek és folyadékok cseréjére. 

2.6. Napi szemle (a gépjárművek üzemeltetői előírás szerinti napi ellenőrzé-

se) 

A gépjármű-üzemeltető telepeken végzett karbantartási műveletek során a gépkocsivezetőre 

vagy a diszpécser által megbízott szerelőre háruló feladat a napi szemle, amely a jármű közle-

kedésbiztonsági és működési megbízhatóságával kapcsolatosak. 

Gépkocsivezető feladatai a jármű átvételekor (autóbusz telephelyen): 

Álló járművön a motor indítása előtt ellenőrzi: 

motorolaj-szintet 

hűtőfolyadék-szintet  

szervokormányolaj-szintet 

ékszíjakat 

külső világító- és jelzőlámpákat működtetéssel 

gumiabroncsokat 
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kerékanyákat 

külső sérüléseket 

üvegek állapotát 

belső berendezéséket 

az autóbusz zárhatóságát 

üzemanyagszintet 

tárcsafék kopásjelzőt  

kormánymű holtjátékot 

A motor elindítása után ellenőrzi: 

a levegőhálózat feltöltését 

a levegővesztést 

a fékrendszer működését és tömítettségét 

az ABS-ASR rendszer működőképességét a beépített visszajelző alapján 

a kormánymű működését 

az ajtók működését 

a vezetőülés beállítását 

a fűtőberendezés működését (téli időszakban) 

a generátor töltőáramát 

elektromos viszonylatjelző működését 

Gépkocsivezető feladatai a jármű üzemeltetése közben: 

Motor (Működés és üzemállapot ellenőrzése) 

Olajnyomást 

Hűtőfolyadék hőfok-szabályozottságát 

Egyenletes járást 

A motor szabályozhatóságát és a füstölést 

A fékhatásosságot próbafékezéssel 

Beépített eltömődés-jelző ellenőrzése (papírbetét eltömődöttség kijelzőjét) 

Üzemmeleg motornál ellenőrzi a kenőolajszűrő eltömődöttség kijelzőjét a műszer-

táblán 

Sebességváltó 

Sebességfokozatok kapcsolhatóságának ellenőrzése 

Sebességváltó hibajelzőjének ellenőrzése (automatánál) 

Átkapcsolási pontok helyességének, egyenletességének ellenőrzése  

Retarder működésének ellenőrzése  

Kardántengely zaj- és rángatás-mentességének ellenőrzése 

Futómű  

Differenciálmű zajmentes üzemének ellenőrzése  

A jármű irányíthatóságának, úttartásának ellenőrzése:  

Szervokormánymű 

A kormánymű akadás-mentes működésének ellenőrzése  

A jármű kormányozhatóságának ellenőrzése  

Fékrendszer: 

A lábfék, rögzítő fék, lassító fék és parkfék hatékonyságának, hibátlan működésé-

nek ellenőrzése  
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A fékrendszer tömítettségének ellenőrzése  

Kompresszor töltőképességének ellenőrzése a beépített műszer alapján  

Kocsiszekrény:  

Az ajtók akadás- és csapódás-mentes működésének ellenőrzése  

Elektromos rendszer: 

Jelzőrendszer működésének ellenőrzése  

(irányjelző, kürt, fénykürt, leszállásjelző, ajtónyitás-zárás jelző, külső ajtónyitó és 

útmegvilágító berendezések) 

Generátor töltőképességének ellenőrzése a műszerfalon  

Ablaktörlő és ablakmosó hatásos működésének ellenőrzése  

Páramentesítő működésének ellenőrzése  
 

A gépjármű KRESZ szerinti napi ellenőrzése: 

A gépjárművek vezetői részére a KRESZ 5§-a értelmében a napi elindulást megelőzően 

a következő ellenőrzési feladatok végrehajtása kötelező: 
 

Gumiabroncsok ellenőrzése: 

A gumiabroncs biztosítja az erőátvitelt a jármű és az út között. A jármű súlya képviseli a füg-

gőleges irányú erőket, a gyorsulás-lassulás az érintő irányúakat, a kanyarodáskor pedig oldal-

irányú (tengelyirányú) erők hatnak. A gumiabroncsnak olyannak kell lennie, hogy mindezeket 

elviselje. Ezeket az erőket (személyabroncs esetén) tenyérnyi helyen, a felfekvési felületen 

kell átadnia. A gumiabroncsokat a jármű vezetőjének az elindulás előtt szemrevételezéssel 

kell ellenőrizni. Az ellenőrzés szempontjai a következők: 

– a gumiabroncsokban megfelelő legyen a légnyomás, ne legyen „lapos”, defektes, 

– a gumiabroncsokon nem lehet mechanikai sérülés (repedés, szakadás, dudor stb.), 

szennyeződés, ami roncsolja a gumiabroncsot, valamint nem lehet rendellenes kopás, 

– a gumiabroncsok futófelületi mintázatainak – személygépkocsi esetében meg kell ha-

ladnia az 1,6 mm-t. 

A gumiabroncsokra vonatkoznak további előírások, amelyeket nem kell naponta ellenőrizni, 

de megemlítésre szorulnak: 

– a gumiabroncsoknak szerkezetileg és méret szempontjából is azonosnak kell lenniük 

(radiál, vagy diagonál), 

– ezen belül pedig az egy tengelyre szerelt gumiabroncsok mintázatainak is azonosnak 

kell lenniük. 

Az egyes gépkocsi gyárak az összkerékhajtású modelljeik esetében mind a négy kerékre azo-

nos típusú, gyártmányú és méretű gumiabroncsokat írnak elő, tekintettel arra, hogy ettől eltérő 

esetben sérülhet a középső differenciálmű.  

A személygépkocsiktól eltérő egyéb járművek esetében a „kopáshatár” annál a gumiabroncs-

nál, amely átmérője nem haladja meg a 0,75 m-t szintén 1,6 mm, a 0,75 m-t meghaladó átmé-

rők esetében 3 mm, nemzetközi autóbuszok esetében 5 mm. 
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Kormányberendezés ellenőrzése 

A gépjárművek kormányberendezését a jármű vezetőjének a napi elindulás előtt két szempont 

szerint kell megvizsgálnia, ellenőriznie: 

– működésvizsgálat (a kormányberendezés hirtelen, erőteljes mozdulatra nem adhat ki 

koppanó, reccsenő, kattogó hangot és nem „ugorhat”, meg sem szorulhat), 

– a kormányberendezés holtjátékának ellenőrzése. 

A kormányholtjáték az a fogalom, amely alatt azt értjük, hogy mennyit tudunk elfordítani 

a kormánykeréken addig, míg a kormányzott kerekek meg nem mozdulnak. A kormányholtjá-

ték megfelelő mérő-, ellenőrző berendezéssel mérhető, a kormányholtjáték kialakítástól füg-

gően (személygépkocsik esetében 0−3 cm a kormánykerék kerületén „mérve”). Ezt elfordítási 

szög értékben kifejezve: maximum 15 fok, tehergépkocsik esetében 17 fok, a szervokor-

mányok holtjátéka maximum 6 fok. Az ellenőrzést úgy a legkézenfekvőbb végrehajtani, hogy 

a vizsgálatot egyenes menetbe kormányzott kerekeknél kezdjük (hiszen ebben a helyzetben 

lehet a legnagyobb a kopás mértéke). Célszerű a vezető oldali ajtó ablakát „letekerni”, majd 

a kormánykereket egyre csökkenő mértékben, ütemesen jobbra-balra mozgatni (az indítókulcs 

a kormányzár miatt a gyújtáskapcsoló zárhengerében legyen!), miközben a kormányzott kere-

ket figyeljük, hogy az ne mozogjon. A szervo rásegítéssel működtetett kormányberendezések 

esetében jó tudni, hogy a rásegítés csak járó motornál valósul meg, addig lényegesen nagyobb 

erőt kell kifejteni a kormánykeréken. A holtjáték megnövekedése a kormányzás alkatrészei-

nek kopásából eredhet, mely összegződik, s a kormánykeréken ily módon észlelhető. 

 

Világító- és jelző berendezések ellenőrzése 

A „látni és látszani” elv szellemében közlekedésbiztonsági szempontokból a világító- és fény-

jelző berendezések elindulás előtti ellenőrzése nagyon fontos feladat.  

A helyzetjelző világítás ellenőrzését a gépkocsi körbejárásával célszerű ellenőrizni, elöl két 

„gyenge” fehér fény, hátul két gyenge piros színű fény, valamint a hátsó rendszámtábla (álta-

lában kettő) fehér fényű megvilágításának kell működnie. 

A fényszórók távolsági és tompított világítás állásában történő ellenőrzése illetve a fénykürt 

működése az izzók felvillanásával, a visszajelző a műszerfalon fehér és kék fény megjelené-

sével észlelhető. 

A gépjármű fényjelző berendezéseit – a villamos kötéseikből kifolyólag általában – csak be-

kapcsolt gyújtásnál tudjuk ellenőrizni. 

Az irányjelzők felvillanásainak száma percenként 90±30. Ettől eltérő esetben következtetni 

lehet arra, hogy valamelyik irányjelző lámpa nem működik, s az is kitalálható, hogy jobb, 

vagy bal oldali a rossz, Az irányjelzők működését a gépkocsi körbejárásával ellenőrizhetjük, 

színe borostyán sárga, visszajelzése a műszeregységen zöld színű, villogó fény. 

Hátramenetet jelző lámpa (álló motor mellett, a gyújtás bekapcsolását és a hátrameneti foko-

zat – jelölése: „R” – bekapcsolását követően működtethető). 

A hátramenetet jelző lámpák darabszáma általában kettő, de egyik oldalon kialakított egy 

lámpás is lehet, a kibocsátott fény színe fehér, a gépkocsiból kiszállva kell meggyőződni 

a helyes működésről. 
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A féklámpák működésének ellenőrzését elvégezhetjük egy tükröződő felületre tolatva vagy a 

fékpedál kitámasztásával. 

Abban az esetben, ha valamelyik világító- vagy fényjelző berendezés nem működik, tanácsos 

azt haladéktalanul megjavíttatni. A modern gépkocsik esetében ezek a hibák általában nem 

háríthatóak el az „út szélén”, tekintettel arra, hogy vagy speciális eszközöket igényelnek, vagy 

speciális szaktudást.  

 

Fékberendezések ellenőrzése 

Az üzemi fék működésének ellenőrzését a napi elindulás előtt egyszeri, határozott fékpedál 

benyomással ellenőrizhetjük. A fékpedál útja nem lehet több a teljes pedálút egyharmadánál 

(ezt mechanikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik esetében a tengelykapcsoló pedál hely-

zetéhez viszonyíthatjuk alapesetben), itt a pedálnak szilárd ellenállást kell mutatnia (felkemé-

nyedik). Ettől eltérő esetben a fékrendszer tömítetlen, esetleg levegős lehet, a gépkocsival 

nem szabad elindulni. 

A kézifék ellenőrzését a kézifék kar lassú felhúzásával ellenőrizhetjük, miközben a rögzítő 

kilincsmű jellegzetes kattanásait számoljuk. 4–6 kattanást követően szilárd rögzítést kell biz-

tosítania, a karnak rögzített helyben kell maradnia. Az úgynevezett elektronikus működtetésű 

rögzítő fékkel felszerelt modern gépkocsik esetében a bekepcsoló megnyomásával lehet elérni 

a rögzítettséget. A kapcsolóban található visszajelző fény a rögzítőfék piktogramját ábrázolja, 

s rögzített állapotban folyamatosan világít. Abban az esetben, ha a működtetés közben a visz-

szajelző fény villog, úgy valamilyen hiba van a rendszerben. A rögzítőfék oldását a folyamat 

ellenkező „irányú” megismétlésével, vagy a nyomógomb újbóli megnyomásával végezhetjük 

el. Hibás, rögzített állapotú kézifék oldását csak szerelői segítséggel tudjuk megoldani. 

 

A hatósági jelzések ellenőrzése 

A hatósági jelzés(ek) (rendszámtábla(ák)) meglétének és állapotának ellenőrzése (ez utóbbi 

ellenőrzési kötelezettség a KRESZ 2010. január 1-től érvényben levő módosításban szerepel). 

A módosítást követően előírás az is, hogy a rendszámtáblát (táblákat) a járművön a felszerelé-

sére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy 

jogosulatlanul eltávolítani tilos. A rendszám alapján azonosítható a jármű, illetve annak jogos 

tulajdonosa vagy üzembentartója. Az azonosíthatóság szabálykövető magatartásra készteti 

a járművek vezetőit. Az ellenőrizhetőség mellett tehát a hatósági jelzés a biztonságos közle-

kedés alapfeltételeit is garantálja. A módosítást az érintett hatóságok kezdeményezték a rend-

szám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A rendszámot jól látható helyen és módon 

kell a járművön elhelyezni, meglétét és állapotát elindulás előtt ellenőrizni kell. 

A módosítást követően a közlekedésben olyan járművel szabad részt venni: 

– amelynek jogszabályban meghatározott, érvényes hatósági engedélye van, 

– a járműre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági 

jelzés (ek) (rendszámtábla (ák)) van (nak) felszerelve, 

– amely a jogszabályban meghatározott műszaki és környezetvédelmi feltételeknek meg-

felel, 

– amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi. 
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2.7. I. műszaki szemle 

A gépjármű-üzemeltető telepeken végzett karbantartási műveletek közé tartozik az I. műszaki 

szemle. Ez a hagyományos 3 lépcsős karbantartási rendszer része. Általában a km teljesítés-

hez kötött rendszerben 3500-5000 km-enként a gépjármű szerelő végez el, amelynek időtar-

tama 2−4 óra attól függően, hogy az olajcsere éppen aktuális vagy nem.  
 

Az I. műszaki szemle tevékenységi köre: 

Ápolási műveletek 

Ellenőrzési műveletek 

Motor és szerelvényei ellenőrzése, szükség szerinti után húzása 

Hűtőrendszer ellenőrzése tömítettség szempontjából 

Levegőrendszer ellenőrzése 

Tengelykapcsoló ellenőrzése működésvizsgálattal 

Sebességváltók ellenőrzése 

Futómű hídtest és a felfüggesztő elemek ellenőrzése 

Kormány ellenőrzése 

Fékerők műszeres vizsgálata 

Kocsiszekrény ellenőrzése 

Elektromos rendszer ellenőrzése 

Beszabályozási műveletek 

Kenési műveletek elvégzése a kenési terv alapján. 

Kis javítások 

 
2.7.1. ábra. Ékszíjtárcsák, feszítők ellenőrzési utasítása (részlet) 

Az alábbi táblázat mutatja a motorhoz tartozó ellenőrzési utasításának egyetlen pontjára vo-

natkozó előírásokat, vázlatot és adatokat: „Ellenőrzi az ékszíjtárcsák, feszítők állapotát, 

az ékszíjak feszességét és állapotát, szükség szerint beállít, illetve ékszíjcserét hajt végre”. 
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Az I. műszaki szemle jellemzője még, hogy diagnosztikai mérésekkel ellenőrzik a műszaki és 

közlekedésbiztonsági szempontból jellemző értékeket – azaz a jármű főegységeinek megbon-

tása nélkül végzik a tevékenységeket. 

2.8. II. műszaki szemle 

Általában 8−10 db I. műszaki szemle után következik a II. műszaki szemle, tehát 35−50 ekm 

megtétele után. A szemle tartalmazza az I. műszaki szemle műveleteit, továbbá kiterjedtebb 

diagnosztikai méréseket végeznek, sőt ahol a vizsgálati értékek indokolttá teszik, megbontá-

sos alkatrész-cserés javításokat végeznek. Tehát úgy mond a karbantartási és javítási művele-

teket párhuzamosan végezve készítik fel a járművet a biztonságos üzemre. A szemle alkalmá-

val végzik el azokat a kisebb alkatrész-egységek cseréjét, amelyek még működnek ugyan, de 

már nem lenne biztonságos a következő nagy szemléig. Ezen szemle során szokták elvégezni 

az időközben szükségessé váló fődarab cseréket is. Az idősebb járművek műszaki vizsgája 

előtt kibővített II. műszaki szemlét végeznek, amely magában foglalja mindazon vizsgálati, 

ellenőrzési diagnosztikai méréseket, amelyeket a hatósági műszaki vizsgákon is elvégeznek. 

A II. műszaki szemle technológiai utasításait az I. műszaki szemléhez hasonlóan vagy elkészí-

tik, vagy – ha kevés hasonló típusú jármű üzemel csak a telephelyen – a javítási kézikönyv 

alapján egy egyszerűsített technológiai utasítást dolgoznak ki. A II. műszaki szemle alkalmá-

val egyszerre több szerelő is végezhet munkát a járművön, betartva azt a dokumentálási sza-

bályt, hogy aki amin dolgozott, azt befejezve, ellenőrizve, azt a munkalapon a megfelelő fő-

egységnél aláírja. 
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2.9. Speciális felépítmények karbantartása 

 

2.9.1. ábra. JAMAL billenőplatós tgk. 

 

2.9.2. ábra. Erdészeti darus tgk. 

 
2.9.3. ábra. Gépszállító tgk. 

 
2.9.4. ábra. Betonszállító tgk. 

Fenti tehergépjárművek karbantartása abban különbözik az alap gépjárművek karbantartásá-

tól, hogy az alap karbantartási műveletek kiegészülnek a felépítményekre és a felépítménye-

ket működtető szerkezetekre vonatkozó speciális karbantartási műveletekkel.  

Általában elmondható, hogy a képeken látható billenőplatós tehergépkocsi hidraulikus billen-

tő szerkezetére, az erdészeti darus gépkocsi emelőszerkezetére, a gépszállító tehergépkocsi 

megerősített vázszerkezetére és a rakományt rögzítő szerkezetére illetve a betonszállító teher-

gépkocsi keverő, betöltő és kieresztő berendezéseire vonatkozó ellenőrzési és vizsgálati mű-

veletek periódusa nem az alapgépjármű km telítettségétől függ, hanem a szerkezetekbe épített 

üzemóra számláló alapján határozzák meg az egyes ciklusokat. E mellett a működéssel össze-

függő műszaki vizsgálati és ellenőrző műveletek kiegészülnek a speciális felépítményekre 

vonatkozó rendeletek alapján szükséges ellenőrző műveletekkel (pl. az emelőszerkezetekre 

vonatkozó jogszabályok és előírások). Ennek megfelelően az alapjármű és a felépítmény kar-

bantartási periódusokat összhangba kell hozni. Mindez nagyobb körültekintést és odafigyelést 

igényel a technológia kidolgozásánál. 

 

http://www.eurotrade.hu/pics/hu/tatra/pics/erdeszeti3_nagy.jpg
http://www.eurotrade.hu/pics/hu/tatra/pics/erdeszeti3_nagy.jpg
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3. Járműjavítás és felújítás 

3.1. A járműjavításról és a felújításról általában  

A javítás a gépjármű üzemképességének helyreállítása érdekében tett beavatkozás, de a ré-

gebbi beavatkozások és a mai igazi szervizelés között óriási a változás. Különösen megmutat-

kozik ez a fejlődés  

a javítási információ elérésében,  

a műhely műszerezettsége,  

az informatikai háttér fejlettsége és kiépítettsége= kapcsolati háttér, 

a beavatkozó személyzet képzettségi szintje, nyelvtudása tekintetében. 

A15−20 évvel ezelőtti hagyományos márkaszervizekben a sikeres javítás egyik legfontosabb 

tényezőjét a javítási információ elérését az alábbi kép mutatja: 

 
3.1.1. ábra. Javítási információ régen 

A jó szerelő tapasztalata volt a legfontosabb, hiszen a többi tényező színvonala alacsonyabb 

volt. Hiába volt meg a műhely műszerezettsége, a kezdetleges informatikai kapcsolati háttér 

és a beavatkozó személyzet alacsonyabb képzettségi szintje, nyelvtudása miatt csak hosszabb 

átfutási idővel és nem a legmegbízhatóbb módon teljesült a javítás.  

Ma az autójavítás területén igazi „vegyes felvágott” található. Nyílt az olló a javítás fent 

említett négy tényezőjének fejlődése tekintetében. Ami a javítási információ elérését jelenti, 

jelentős változás mutatkozik, íme: 
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3.1.2. ábra. Javítási információ ma 

Igen, a javítási információ ma már sokkal könnyebben elérhető, de ehhez növekedni kellett 

a többi tényező színvonalának is. Bár javítanak még kevésbé műszerezett (csak néhány alap-

műszer van) kis autós műhelyekben, nagy tapasztalattal rendelkező szerelők vagy mestersze-

relők javított vagy bontott alkatrészekkel, gyári és utángyártott alkatrészekkel, de a szervizek 

többségében aránylag jól műszerezett létesítményekben csak új alkatrészekkel kevés tapaszta-

lattal rendelkező fiatal szerelők, illetve korszerűen felszerelt létesítményekben idegen nyelvet 

beszélő és a gyári rendszerrel kommunikálni tudó mesterszerelők nagy százalékban gyári, 

utángyártott vagy szakszerűen felújított fő egységekkel végzik a javítást. Természetesen az 

autók technikai felszereltségének fejlődése is megköveteli, hogy a javítás megbízhatósága is 

hasonló mértékben alakuljon. Már a mai korszerű járművek elektronikai felszereltsége is azt 

kívánja, hogy a fenti tényezők magas szintet képviseljenek, mert a javítás kiváló minőségének 

biztosítása csak így teljesülhet. A javítást megelőző információ hozzáférhetősége, hitelessége, 

pontossága természetesen nagyban befolyásolja a javítás „jóságát”, a gazdaságosságát és 

megbízhatóságát. Ezen a területen óriási fejlődés tapasztalható. A jármű állapotáról beszerez-

hető diagnosztikai információ ma már szinte közelít a 80%-hoz.  

Mit hoz a jövő? 

A Jövő a közvetlen informatikai kapcsolat a gyári fő „agy” és az autó irányítórendszere 

között. A korszerűen felszerelt műhelyálláson a helyi diagnosztikai vizsgálat vagy a távdiag-

nosztika alapján születik döntés a beavatkozásról. Csak gyári/után gyártott vagy gyári felújí-

tott alkatrész és főegység beépítése lesz lehetséges. A cseredarabos javítás egyre nagyobb 

hangsúlyt kap és a beépítendő nagyobb egységek is megbízható felújítottságot képviselnek.  
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3.1.3. ábra. Javítási információ a jövőben 

Ha egy kicsit eltekintünk az autó javításának szigorúan vett gondolatától, akkor ki kell mon-

danunk, hogy a javítás az üzemeltetésnél kezdődik. Amikor átolvassák „az elhasználódást 

előidéző okok” bekezdést, a tisztelt jármű üzemeltetője a néhány egyszerű gondolatból érte-

sülhet, hogy az „időszakos beavatkozás mértéke” csak egy rövid ellenőrzés és az azt követő 

továbbengedés lesz-e, vagy netán a gondatlan üzemeltetéssel asszisztált egy-egy természetel-

lenesen kopott főegység lecseréléséhez.  

Természetesen a nagy többségnek vajmi kevés affinitása van a fenti kérdéskörhöz, vagy ép-

pen nem is törődik vele. De egyre többen figyelembe veszik az ajánlásokat. 
 

 
3.1.4. ábra. A jármű üzemeltetés alapgondolata 
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Igen, a mérnökök feladata annak a környezetnek a megvalósítása, ami kihat a javítás jóságára, 

de ehhez szükségeltetik az a szakember gárda is, aki működteti a rendszert, továbbá az az 

üzemeltető is nyer az üzleten, aki jó hozzáállásával, kellő érdeklődésével odafigyel a közleke-

désre.  

Alkatrész, fődarab vagy jármű felújítás 

A hazai felújítás is nagy változáson ment keresztül. A korábbi alkatrész, fődarab (motor, se-

bességváltó, futómű, kormánymű) és jármű felújítás is megújult illetve változott.  

A korábbi alkatrész szegényes időkben az alkatrészek egy részét felújították. Ez történt feltöl-

tő hegesztéssel (főtengelycsapok, tengelyek, ) és azt követő leforgácsolással, műanyagozással 

(kerékagy csapágyfurat,) és leesztergályozással, ragasztásos technológiával (kistehergépkocsi 

fékbetét, és egyéb javítási módszerekkel, de ez már teljesen megszűnt a megfelelő pótalkat-

részgyártással.  
 

A fődarab felújítás  

Korábban az volt a jellemző, hogy egyes szervizek bevállalták a fődarabok felújítását. A főda-

rabok minősége általában a 30−60 % os-ra teljesült, ami azt jelentette, hogy az eredeti új fő-

darab futásteljesítményének ennyi %-ig volt használható. Az előbb említett területek minde-

gyike kívánni valót hagyott maga után.  

Főleg a hibafelvételezés pontossága, a felújítási technológia, a megbízható minősítés területén 

történt a változás  

Ma már a legtöbb gépkocsi márka esetében elmondható, hogy rendelkezik gyári csere-

fődarabokkal, melyek felhasználása sok szempontból hasznos. A kulcsszó a gyári felújítás 

vagy a nagyon szigorú követelményekkel járó gyári felújítással egyező minőséget biztosító 

felújító vállalkozás. 

Cseredarabos alkatrészek lehetnek (a teljesség igénye nélkül): 

– komplett motor teljes szerelési egységként (kivéve pl. a generátort, klímakompresz-

szort), 

– törzsmotor, vagy részmotor (szerelt motorblokk hengerfej nélkül), 

– tengelykapcsoló készlet (tárcsa, kinyomó szerkezet, csapágy), 

– vízszivattyú, 

– generátor, 

– klímakompresszor, 

– szerelt hengerfej, 

– kéttömegű lendítőkerék, 

– üzemanyag befecskendező elem, 

– rásegítő szivattyúk stb. 
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3.1.5. ábra. A cseredarabos alkatrészek jelölése 

A cserealkatrészek és szerelési egységek cikkszámának jelölése egy Audi A6 multitronic se-

bességváltón A „01J300061PX” cikkszámú sebességváltó alkatrész azonosító száma végén 

látható „X” betű jelenti azt, hogy az alkatrész vagy szerelési egység cseredarabos, valamint 

a felirat: „Austausch/Exchange”.  

3.2. Az elhasználódást előidéző okok  

A jármű alkatrészei, főegységei a használat során többfajta igénybevételnek (mechanikai, hő, 

vegyi, stb.) vannak kitéve. A szerkezetek megbízhatósága olyan, amilyenre azokat tervezik, 

akár mechanikusak, akár félvezetősek. A tervezők figyelembe veszik ezeket az igénybevéte-

leket –feltételezve a rendeltetésszerű használatot – de az üzemeltetés alatt fellépő esetleges 

extrém igénybevételekre nem terveznek. Az egyes alkatrészek üzemelési időtartamát megha-

tározzák egyrészt a normál igénybevételek másrészt azok a normálistól eltérő hatások, ame-

lyeknek ki vannak téve tudatosan vagy tudatlanul. Az egyes alkatrészek tervezési megbízha-

tósága eltérő attól függően, hogy közlekedésbiztonsági szempontból fontosak-e vagy sem, 

hogy a keletkező normál hőhatás rövidebb vagy hosszabb ideig érvényesül-e, vagy a hirtelen 

fellépő mechanikai igénybevétel milyen törvényszerűség szerint játszódik le. A gyakorlatban 

egy-egy példával megvilágítva az eseteket: 

A nem forgalombiztonsági elektronikáknak nagyságrenddel enyhébbek a működésbizton-

sági követelményei, ami nagyságrenddel gyakoribb meghibásodást jelent, mint a közleke-

désbiztonsági szerkezeteket működtető elektronikának. 

Az elektronikus szerkezetek igen érzékenyek a szavatolt hőhatárokat meghaladó olyan 

igénybevételre, mint amilyen a rosszul ventilált műszerfalak mögötti terekben nyaranta 

alakulhat ki a jármű, tartós napsütésben végzett, gyakori parkolása esetén. A túlzottan 

nagy hőhatásokat nemcsak az irányítóelektronikák viselik nehezen, hanem ilyen igénybe-

vétel esetén az érzékelők és a beavatkozó egységek is nagyobb gyakorisággal hibásod-

hatnak meg. 

A téli-tavaszi kátyúkon való áthaladás nem mindegy milyen sebességgel történik, ugyanis 

a futóműre ható igénybevétel nem a sebességgel, hanem annak négyzetével arányos ( ha 
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összehasonlítunk egy 10 km-es és egy 50 km-es sebességű áthajtást egy ütőkátyún – füg-

gőleges homlokfalú- akkor nem 5-szörös a pillanatnyi túlterhelés, hanem 25-szörös).  

Mielőtt részletesebben tárgyalnánk az elhasználódást, célszerű megismerni egy – két fogal-

mat. 

Bejáratás: Újonnan szerelt felületek kezdeti, átmeneti folyamatai, amelyek a súrlódási ténye-

ző, valamint a kopási sebesség jelentős változásaiban nyilvánulnak meg. A bejáratás során 

a felületi érdességek finomodnak, a csúcsok letöredeznek, lekopnak, a mélyedések eltömőd-

nek, kialakul a réteges, dendrites szövetszerkezet, amely előnyösebb súrlódási tényezőt bizto-

sít és a továbbiakban kisebb lesz a kopási sebesség. 

Súrlódás: A mozgást vagy az elmozdulást akadályozó, a mozgással ellentétes irányú erő, 

amely az egymással érintkező testek viszonylagos helyzetének megváltoztatásakor lép fel. 

A súrlódás oka a felületek egyenetlensége, valamint az érintkező felületek atomjainak egy-

másra ható vonzása. 

Kopási folyamat: A súrlódás során a mechanikai, hő és vegyi 

igénybevételek hatására az egymással kölcsönhatásban lévő 

felületekről fokozatosan anyagrészecskék válnak le, a felületek 

alakja, mérete megváltozik. 

Normális kopás (Megengedhető károsodás = kis leválás- 

hosszú működésű időtartam) 

Közepes kopás: Ledörzsölés, beágyazódás, lehámlás, lyuk-

képződés, bemaródás, hegesztődés, kifényesedés, tükrösö-

dés, felérdesedés 

Intenzív kopás (nem megengedhető károsodás: bemaródás, 

berágódás, összehegedés, karcolódás) 

 

 

3.2.1. ábra. Normál kopás 

 
3.2.2. ábra. Intenzív vezérmű-

tengely kopás 

Adhéziós kopás: Az adhéziós kopás (intenzív kopásfajta) 

a súrlódás során a tényleges érintkezési felületen kialakuló 

adhéziós kapcsolatok elszakadásakor létrejövő anyagveszte-

ségre vezethető vissza, ami rendkívül súlyos felületi károsodá-

sokkal jár. Megjelenési formák: berágódás, pikkelyesedés, 

anyagátvitel, anyagkiszakadás 

 
 

3.2.3. ábra. Anyagkiszakadás 

Fáradásos kopás: Felületi kifáradás: olyan fáradásos kopási 

folyamat (intenzív kopásfajta), amelyet a csúszás vagy a gör-

dülés során bekövetkező ismételt igénybevételek idéznek elő. 

Hatásukra a felszíni rétegekben az anyaghibák halmozódnak, 

feszültségek  keletkeznek, majd ezek is felszaporodnak, s re-

pedések keletkeznek, később pedig ezek is kiterjednek, ami 

kopási részecskék kitörését, réteges lehámlását eredményezi. 

Ez a kopási mechanizmus súrlódó felületek üzemelése során 

eléggé általános, normális folyamat, de ha nincs jelen más, 

 

 
3.2.4. ábra. Hajtórúd csapágy 

kifáradása 
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erőteljesebb változást okozó kopásforma, akkor nem kell gyors 

tönkremenetellel számolni. Kiindulási tényezők: 

Felületi hibák  

Felületi egyenetlenségek, maradó feszültségek 

Benyomódások, hornyok, karcok, korróziós lyukak,  

Rozsda, egytengelyűségi hiba, hézag beállítás hiba 
 

Tribokémiai kopás: Olyan kopási folyamat, amelyet nem a súrlódó partnerek közötti kölcsön-

hatások, hanem kémiai behatások hoznak létre. Elsősorban az oxigén, de a kenőanyagban 

lévő egyéb, vegyi reakcióra hajlamos anyagok (pl. adalékok, kén-, klór, nitrogén- és foszfor-

vegyületek stb.) a fémekkel felületi rétegeket képeznek. Döntő szerepet játszik a kenőanyag 

adalék vegyi reakció képessége a fémekkel. Ha az kicsi, nem alakul ki a megfelelő védőréteg, 

ha túl nagy, erős korróziós kopás alakul ki. 

Súrlódási korrózió: A nyugvó súrlódó kapcsolatok érintkezési felületein rezgések vagy ismét-

lődő terhelés hatására fellépő rugalmas alakváltozások miatt váltakozó irányú kis amplitúdójú 

relatív elmozdulások okozzák.  

Tengely-agy kötések: pl. zsugorkötés  

Bordás és fogazott tengelykötések 

Eróziós kopás: Az eróziós kopást az okozza, hogy az anyagok áramlásakor a szilárd falhoz 

ütődő részecskék mozgási energiája ütközési energiává alakul át: a fal és a részecske rugal-

masan és/vagy képlékenyen deformálódik, ridegen törik, a becsapódó részecske a falból 

anyagrészeket szakít ki (Pl. Szívócsőbe jutott por). 

Kavitációs kopás: A kavitációs kopás szilárd testek áramló folyadékkal 

érintkező felületein alakulhat ki, ahol a kedvezőtlen áramlási viszo-

nyok (elsősorban leválások) miatt a folyadékban oldott gázok kis 

nyomású buborékok alakjában kiválnak, a buborékok azután összeom-

lanak és erős folyadék ütközéseket idéznek elő a szilárd test felületén 

(Pl. Vízhűtő kör) 

 
 

3.2.5. ábra. Kavitáció 

a hengerperselyen 

Repedés: A felület alakjának megváltozása nélküli károsodás, amelyet fáradásos folyamat hoz 

létre. A repedés annyira mélyül a további igénybevételnél, hogy az alkatrész fáradásos törést 

eredményez. 

  
3.2.6. ábra. Fáradásos forgattyústengely törés 
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Berágódás: A kopás erős formája, amelyet a siklás irányába képződő intenzív hornyok, kar-

colatok jellemeznek. 

Lakkosodás: Kemény, sötét színű bevonat, amely az üzemanyag és a kenőanyag (továbbá 

a benne alkalmazott - elsősorban viszkozitásindex-javító - adalékok) oxidációs termékeiből 

képződik és „rásül” a motor belső, forró részeire (-dugattyú, -henger, -szelep stb.) A lakkoso-

dás rontja a hőelvezetést, növelheti a kopást. A lakkosodás képződését a motorolaj megfelelő 

DD-adalékolásával, oxidációs inhibitor alkalmazásával lehet elkerülni, ill. csökkenteni. 

Lerakódások okozta károsodások: Azok a kiválások, amelyek a belső égésű motorok üzeme-

lése során, elsősorban az üzemanyagok és motorolajok oxidációs változásai miatt, a gyanták-

ból és az iszapokból, továbbá a kokszos maradványokból és a kopadékokból keletkeznek. 

A lerakódások károsíthatják a motor alkatrészeit, rontják a motorteljesítményt, szelep- és gyű-

rűmegszorulást, besülést, gyűrűtörést okozhatnak, eltömhetik az olajjáratokat és az olajszűrőt, 

és mindezek miatt a dugattyúkon és a hengereken kifejezett kopások keletkezhetnek. A forró, 

izzásban lévő − az égéskamrában a lebegő-üzemanyagelegy öngyulladását idézhetik elő. 

A lerakódásokat fokozhatják a hosszú „hideg” üzemeltetésű és a hosszú „magas hőmérsékle-

tű” üzemelések egyaránt, továbbá a túl hosszú olajcsere-periódusok és az adalékrendszerek 

egyensúlyának megbomlása.  

 

Megelőzhetők: 

megfelelő DD-adalékolású, kiegyen-

súlyozott teljesítményű motorolajok-

kal, és a csereidők betartásával. 

 

 

 
3.2.8. ábra. Szeleplerakódás 

3.2.7. ábra. Lerakódások az égéstérben 

Természetes elhasználódás: ha normális használat során elhasználódik az alkatrész, a járműbe 

tett működtető folyadék vagy a szűrő, stb. Rendellenes elhasználódáskor valami közrejátszik 

abban, hogy a várható élettartam előtt tönkremenetel következik be. Hogy mikor következik 

be a tönkremenetel, azt a legnehezebb megjósolni. De vannak esetek, amikor nagy valószínű-

séggel bekövetkezik a hiba, ha a normálistól eltérően üzemeltetjük a járművet. Ezen legjel-

lemzőbb körülményeket kívánjuk összefoglalni a következőkben. Több esetről tudjuk, hogy 

melyek ezek, de a teljességgel nem szolgálhatunk. Vannak statisztikák, jobbak és kevésbé jók, 

hazaiak és külföldiek, de ezek is csak közelítően tudják megadni a választ az említett problé-

makörre. Azért csak közelítően, mert nem elemzik ki a meghibásodás okát, vagy nem elég 

részletesek a kimutatások, de a legnagyobb probléma, hogy a körülményeket nem ismertetik. 

Vegyük példaként az ADAC 2010. évi kimutatását a „sárga angyalok” szolgáltatása során 

előkerült meghibásodásokról. Ezek feltételezhetően a járművek út közbeni és az elinduláskor 
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fellépő hibákat jelentik, amelyek következtében a járművel vagy nem tudtak elindulni vagy 

nem tudták folytatni útjukat és segítséget hívtak.  

 

Egy rövid kivonat: 

Forrás: totalcar Meghibásodási toplista az ADAC-tól 2010. augusztus 5.-i jelentéséből: 

Az ADAC „sárga angyalai” 4,25 millió alkalommal szálltak ki 2010-ben meghibásodott autót 

javítani. A meghibásodási lista összeállításához ebből kizárólag egy- és hatéves autókra kiter-

jedően 500 ezres reprezentatív mintát emeltek ki. A mintavételben csak olyan modellek sze-

repelnek, amelyeket legalább három egymást követő éven keresztül lényeges változtatások 

nélkül gyártanak, és egy évben legalább 10 ezret helyeztek belőle forgalomba Németország-

ban. A statisztika mutatja az eredményt. 

 
3.2.9. ábra. Meghibásodási statisztika ADAC 2010 „sárga angyal” (500000 db minta) 

Az ADAC meghibásodási listáját a hiba természete szerint az akkumulátorhibák vezetik, 

a második helyen pedig a járműelektronikai problémák állnak. Ez a két kategória teszi ki az 

összes meghibásodás 54 százalékát. Az ADAC értelmezése szerint az autótulajdonosok 

a nagy áramfogyasztó berendezések, az ülésfűtés, a légkondicionáló és hasonló berendezések 

karbantartására ügyelnek a legkevésbé, mégpedig az autó növekvő korával fordított arányban. 

A meghibásodások 18,4 százaléka a motorvezérléssel, kilenc százaléka pedig magával a mo-

torral volt kapcsolatos. Az üzemanyag-ellátási hibák 6,6 százalékban, a fűtés- és klímaberen-

dezések hibái 4,3 százalékban jelentkeztek. 

A statisztikákat járműtípusokra is elkészítették, lássunk ebből is egy kivonatot: 

„A nagy német gyárak közül az Audi, a BMW és a Mercedes triumvirátusa örülhet, a Ford és 

az Opel szégyenkezhet a 2008-as ADAC megbízhatósági statisztika adatai miatt. Továbbra is 

gyengék a franciák, különösen a Peugeot és a Renault. Még mindig erős viszont a Toyota, bár 

a többi japánhoz hasonlóan egyre kevésbé számít kiválónak.  
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Bár kategóriájában évek óta jól szerepel, a 2008-as év ADAC hibastatisztikájának pozitív meg-

lepetése egyértelműen a Citroën Xsara Picasso, illetve C4 Picasso modellcsalád. Ez 

az egyetlen francia típussorozat, amely nyerni tudott. Ráadásul három miniautón (Citroën C1, 

Peugeot 107 és Renault Twingo) kívül más, francia felségjelet viselő kocsi még a kategóriák 

élmezőnyének közelébe sem tudott férkőzni. Ezért különösen nagy eredmény a Picasso sikere.  

A negatív szenzációt is a franciák, egészen pontosan a Renault Mégane 2003-as évjáratának 

tagjai szolgáltatják. A legtöbb váratlan meghibásodást ennél a típusnál és ennél a gyártási 

évnél regisztráltak a német sárga angyalok: ezer 2003-as Mégane közül több mint 75 volt 

ADAC-riasztás okozója. A legtöbb gondot náluk is, akárcsak az összes többi modellnél, 

a meghibásodó motorvezérlés, az indítást a tulajdonosnak is meggátló immobilizer vagy 

a lemerült akkumulátor jelentette. Elég egyértelmű, hogy az elektronika a modern autók Ac-

hilles-sarka. 

Nem volt ez mindig így. A német autóklub, az ADAC már több mint 30 éve készít meghibá-

sodási statisztikákat. Ennyi idő alatt pedig gyökeresen megváltozott a különféle hibafajták 

sorrendje. Sokat javultak a kuplungok és váltók (mínusz 7,5%), meg az üzemanyag-ellátásról 

gondoskodó rendszerek (mínusz 8,2%). A másik irányba sajnos lendületesebb a fejlődés: 

a harminc évvel korábbinál ma 20,2 százalékkal több bajt okoznak az autók elektromos rend-

szerei, azon belül is az elektronokból végérvényesen kifogyó akkumulátorok. Persze megvan 

az oka is, amiért manapság már nem bírják úgy a kiképzést ezek az áramforrások. Egy mo-

dern autóba sok, nagy áramfelvételű elektromos fogyasztót építenek. Amikor ezeket bekap-

csoljuk, akkor leveszünk az akkumulátor töltöttségéből, amit aztán később a generátor vissza-

tölt. Ez a folyamatos lemerítés, feltöltés eléggé megterheli az akkumulátorokat.  

Aztán ott vannak a raktárakban, kikötőkben és egyéb változatos helyeken hosszú hónapokig 

tárolt, átadásra váró új autók. Mire ezek tulajdonoshoz kerülnek, addig az akkumulátoruk 

egyszer már minimum teljesen kinullázódott. A teljes lemerülés pedig nem a hosszú akkumu-

látorélet és az indítóberendezés téli indítási képességek titka. Hasonlóan rosszul kezdődik egy 

autó akkujának pályafutása, ha az a kocsi kiállított, úgynevezett kereskedői bemutató autó. 

Ezek állnak vevőcsalogatónak a szalonokban, ezen mutatják be az értékesítők a különböző 

kényelmi és biztonsági extrák működését. Ilyenkor újratöltés előtt többnyire lemerítik az ak-

kumulátort. Kivéve persze – tisztelet nekik érte –, ha elővigyázatos és körültekintő a kereske-

dés, mert az ilyenek a szalon elektromos hálózatáról folyamatosan utántöltik. 

2008-ban az autó elektromos rendszerei és az akkuk minden meghibásodás 40 százalékáért 

voltak felelősek. A második leggyakoribb okra (16%) az „egyéb” címkét ragasztották az 

ADAC sárga angyalai, a dobogó harmadik fokára a gyújtás különböző alkatrészei (10%) ke-

rültek. 8−8 százalékkal holtversenyben negyedik a befecskendező-rendszer és a motor, a ri-

asztások hét százalékát lehet a gumiabroncsokra és sérült kerekekre kenni. A hűtés, szellőzés 

és légkondicionálás 5%-ot szerzett ebben a kétes versengésben, a kuplung-váltó duó meg né-

gyet. A kipufogó csupán a hívások két százalékáért tehető felelőssé.  

Ami a hibák megítélését illeti, az ADAC igyekszik korrekten eljárni: a gumigondok például 

nem kerülnek be a megbízhatósági statisztikákba, mivel a gumidefekt és felnisérülés leggya-

koribb oka a vezető figyelmetlensége.  

Hasonló elbírálás alá esik, ha valaki félretankol: tavaly 4222 esetben riasztották az ADAC 

munkatársait ilyen fura esethez. Különösen dízeleknél lehet végzetes az ilyesmi: a gázolaj 
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helyett figyelmetlenségből betöltött benzin pillanatok alatt milliós nagyságrendű kárt tehet 

egy modern turbódízel motorban. 

Kisebb kárt okoz, viszont sokkal gyakrabban fordul elő (tavaly például 14 732-szer), hogy az 

éjszaka szabad ég alatt parkoló kocsiban egy nyest megrágja a vezetékeket, amivel rögtön 

mozgásképtelenné is teszi azt.  

Az aktuális ADAC Truck Service meghibásodási statisztika szerint, 2010 első félévében 

a legtöbb teherautó az elektronika meghibásodása miatt maradt állva. Ezzel 2009 után, ismét 

ez a típusú probléma maradt az aranyérmes, bár minimálisan, de csökkent a részaránya (2009 

– 30,5%; 2010 30,2%). A képzeletbeli dobogó második fokán továbbra is a gumidefekt ta-

nyázik (27,4%), idén kicsit többször, mint tavaly (26,4%), a bronzérmes pedig 

a motormeghibásodás lett. 

Itt szintén nőtt az arányszám, 21,1%-ról, 21,9%-ra. Azt, hogy továbbra is az elektronikai gon-

dok jelentették a legnagyobb veszélyt a kemény télnek tudják be az ADAC szakértői.” 

Eddig az idézet. 

ADAC jelentés összefoglalója: 

ADAC Truck Service meghibásodási statisztika szerint, 2010 első félévében: 

Hibakör  Előidéző ok 

Akkumulátor   A kezdeti nem megfelelő kezelés 

Elektronika hiba Gyártási, nagyobb hőterhelési, hidegterhelés,  

Motormeghibásodás Nagyon összetett (nem magyarázható) 

 

ADAC személygépkocsi meghibásodási statisztika szerint, 2010  

Hibakör  Előidéző ok 

Akkumulátor  A kezdeti nem megfelelő kezelés 

Motor elektronika hiba Gyártási, nagyobb hőterhelési, hidegterhelés,  

Kormány, fék, futómű Nagy sebességek, nagy terhelések 

Lakatos Zárhiba, ablakmozgatás,  

Üzemanyag  Üzemanyagszűrő, magas nyomású befecskendezés 

okozta kopások  

Légkondicionáló, hűtés  

Gumidefekt  Rendellenes guminyomás, vezetési hiba 

Dízelbe benzin töltés  Figyelmetlenség  
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Járművekben használt folyadékok megváltozásából származó hibák 

Folyadék fajta Változás/meghibásodás következménye Megoldás 

Motorolaj  Erős terhelés, megemelkedett olajhőfok / hirtelen 

motorleállítás 

Következmény: turbónál olajégés, kenéskimaradás 

Olajba üzemanyag kerül, porlasztó hiba, teljesít-

ménycsökkenés / megemelkedett kopás 

DD hatás csökken – erős olajsár-olajiszap lerakó-

dás, csatorna eltömődés / intenzív kopás indul 

Ásványolajról – szintetikus olajra váltás / gyanta-

leoldás a felületekről, amely a szűrőt eltömí-

ti/intenzív csapágykopás 

Víz az olajban / korrózió / viszkozitás vesztés, 

intenzív kopás indul 

A vizes olajnak világosbarna színe van. 

Az előírtnál alacsonyabb teljesítményszintű olaj 

(olcsó) / viszkozitás növekedés, iszapképződés, 

lakk képződés, gyűrű beszorulás 

Áttérés a kevésbé hidegtűrési olajra (5W helyett 

15W)/ 

Lassú átolajozás, télen ledermed az olaj, szűrőel-

tömődés 

3–5 percig  

üresjárati járatás 

 

 

olajcsere 

 

időszerű olajcsere 

szakszerű olajváltás 

azonnali olajcsere 

 

azonnali olajcsere 

 

 

visszatérés az elő-

írtra 

 

visszatérés az  

előírtra 

 

Fékfolyadék Víz kerül a légszelepen keresztül a fékfolyadékba,  

140 ºC alá csökken a forráspontja/ gőzképződés 

a fékcsőben- jelentős fékhatás csökkenés, korrózió 

a kerékfékhengerekben 

Fékfolyadék 

ellenőrzés,  

csere 

Hajtómű olaj Kondenzvíz bekerülés/ korróziós veszélyforrás Időközi ellenőrzés 

Járművekben használt alkatrészek megváltozásából származó hibák 

Alkatrész fajta Változás/meghibásodás következménye Megoldás  

Levegőszűrő Poros környezetben történő használat / Külső 

szennyezőanyagokkal való telítődés / abrazív ko-

pás, viszkozitás-növekedés, öregedés felgyorsulása. 

A szokásosnál gya-

koribb szűrőcsere 

Gumiköpeny  Nem megfelelő guminyomás/40-50%-os élettartam 

csökkenés 

Gyakoribb  

ellenőrzés 

Jármű 

elektronika 

Magasabb és gyakoribb külső-belső hőterhelés 

csökkenti a beépített elektronikai részegységek 

élettartamát/ 

Védekezés  

takarással 
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EGYÉB HIBÁK 

Alkatrész fajta Változás/meghibásodás következménye Megoldás 

Jármű  

elektronika – 

elektromos 

rögzítőfék 

Mivel nem vitték a garanciális szervizek-

re, az első generációs szoftver hajlamos 

a nyomógomb hibás működésétől  

lefagyni. 

/időnként nem old az elektromos 

rögzítőfék/ CAN-kommunikáció  

kézifék ECU-val /nyomógombhiba 

A javítás menete: 

– akkusaru le 

– kormányszöghelyzet  

újból megtanítása 

– az új nyomógombot  

beszerelése 

– a hibakódok törlése 

– alapbeállítás a kéziféken, 

– 2−3-szor nyomni a  

nyomógombot 

az olajpumpa-

meghajtó  

tengelyvég 

Kopás/típushiba/ és leáll az olajszivattyú/ 

motorcsere 

Időben ellenőrzés  

Szilentblokkok  Elöregedés / erős rázás 

 

csere 

3.2.10. ábra. A helytelen üzemeltetésből származó meghibásodások 

3.3. Alkalmazott diagnosztikai, hibafeltárási és állapotminősítési módszerek 

és eszközei  

I. A motor kimenő (output) jellemzőinek a vizsgálata. 

A külső (teljes terhelésű) motorkarakterisztikák (forgatónyomaték, teljesítmény) felvétele, 

illetve a mechanikai veszteség meghatározása 

I./1. Stacioner mérés. Az effektív jellemzők (forgatónyomaték, illetve teljesítmény) meg-

határozása választható, állandósult fordulatszámú és terhelésű üzemállapotokban. 

Eljárások: 

I./1.1. A TLT-tengelyen (teljesítményleadó-tengely) történő fékgépes mérés. 

A mobil (hidraulikus vagy villamos örvényáramú) fékgép, a segédkihajtá-

son keresztül, kardántengellyel csatlakozik a motorhoz, az erőgép álló hely-

zetében. Felhasználási célterülete: mezőgazdasági erőgépek.  

I./1.2. A kiszerelt motor lendítőkerék síkjához vagy tengelykapcsoló-szerkezetéhez 

csatolt, általában a motorhoz rögzített, hidraulikus vagy villamos örvény-

áramú fékgép. Felhasználási terület: motorfelújítók.  

I./1.3. Görgős járműfékpadi mérés, sebesség (v) = állandó fékgépszabályozással, 

diszkrét v (ennek megfelelően n) érték léptetéssel. A hajtáslánc vesztesé-
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gek feltárása görgőoldali visszahajtással, a visszahajtó forgatónyomaték mé-

résével. 

I./2. Instacioner mérés (monoton növekvő, illetve monoton csökkenő motorfordulat-

számú mérés)  

I./2.1. Teljes terhelésű szabadgyorsulás-mérés. A motorfőtengely szöggyorsulásá-

nak  b  meghatározásával, az M C b   összefüggés alapján, az 

 M f w  nyomatéki karakterisztika felvétele, valamint a P C b w    

összefüggés alapján a  P f w  teljesítmény karakterisztika felvétele, ahol 

C motorkonstans, a vizsgált rendszer korrigált forgási tehetetlenségi nyo-

matéka. Felhasználási terület: személy és haszongépjármű dízelmotorok.  

I./2.2. Szabadkifuttatás mérés. A motor korrigált mechanikai veszteségeinek meg-

határozási módszere, a  M f w   karakterisztika felvételével. Kiindulás: 

n = állandó fordulatszámú üresjáratú motorüzem, majd a motorban az égés-

folyamat megszüntetése. Megjegyzés: elsősorban mezőgazdasági erőgépek 

elméleti értékű vizsgálati módszere.   

I./2.3. Részleges szabadkifuttatás mérés. Mint I./2.2. azzal jellemezve, hogy csak 

meghatározott számú hengerben van hőfelszabadulás. Megjegyzés: első-

sorban mezőgazdasági erőgépek elméleti értékű módszere. 

I./2.4. Görgős járműfékpadi mérés. Teljes terhelésű gyorsítás, majd a hajtáslánc, 

belső égésű motor nélküli szabadkifutásának (lassulásának) a mérése, a 

görgő szöggyorsulása, illetve szöglassulása alapján. A rendszer (motor, haj-

táslánc, próbapad) forgó tehetetlenségi nyomatékának az ismeretében, a 

motor- teljes terhelésű nyomaték- és teljesítmény-karakterisztikájának a 

meghatározása.  

II. A kipufogógáz-emisszió vizsgálata 

II./1. Hatósági előírás szerint végzett mérés (4-gáz, füstkibocsátás mérés  

(7/2002.  GKM-BM–BM–KvViM együttes rendelet).  

II./2. Hibafeltárás célú gáz- és füstemisszió mérések. 

III. A zajkibocsátás vizsgálata 

Hatósági előírások szerint végzett közeltéri kipufogási zajkibocsátás vizsgálata.  

IV. A motor bemenő (input) jellemzőinek a vizsgálata 

IV./1. Tüzelőanyag-fogyasztás mérés: Országúton és görgős járműfékpadon. 

Ellenőrző (összehasonlító) szolgáltatói (szerviz) mérések. Irányadóak lehetnek a hatósági 

előírású mérések: állandó sebességű (repülő-startos) mérés (90, 120 km/h stb.), ciklus-

mérés (MVEG stb.).  

IV./1. Légnyelésmérés  

V. Alkatrészcsoportok, szerkezeti elemek állapotvizsgálata 

V./1. Hengertömítettség mérés 

V./1.1. Kompresszió végnyomás mérés. Indítómotorral forgatott vagy a többi mo-

torhengerrel vonszolt állapotban. 

V./1.2. Nyomásveszteség-mérés. Henger-gyűrű-dugattyú alkatrészcsoport tömítő-

képességének a feltárása a löket mentén.  
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V./1.3. Kartergázmennyiség-mérés. 

V./1.4. Hengerfejtömítés-gázszivárgás mérés (hűtőközeg gáztranszmisszió). 

V./2. Hengerüzem összehasonlító mérések  

V./2.1. Relatív kompresszió mérés. A belső égésű motor indítómotorral történő 

forgatása alatt, az indítómotor áramfelvételének-, illetve az akkumulátor 

kapocsfeszültségének a mérése.   

V./2.2. Járásegyenlőtlenség-mérés 

A motor munkaütemeinek hatására bekövetkező főtengelygyorsulás méré-

se, n = állandó motorüzemben; a parciális (hengerenkénti) fordulatszám 

megállapítása. Üresjárati motorüzem.  

V./2.3. Hengerenkénti melegüzem-lekapcsolás  

A befecskendezés hengerenkénti kikapcsolása (megszüntetése), majd 

a vonszolt henger okozta fordulatszám-csökkenés visszaállítása érdekében 

a szabályzórendszer kiváltotta dózisnövekedés vagy azzal arányos paramé-

ter mérése. Üresjárati motorüzem.  

V./2.4. Terhelt, stacioner mérés 

V./2.4.1. Egy henger melegüzemének a lekapcsolása (vonszolt állapot), 

a kimenő jellemzők mérése n = állandó fordulatszámon. 

V./2.4.2. Görgős jáműfékpadon, v = állandó szabályozás mellett, egy hen-

ger melegüzemének a lekapcsolása (vonszolt állapot), a kimenő 

jellemzők mérése.  

V./2.5. Terhelt, instacioner mérés 

V./2.5.1. Parciális szabadgyorsulásmérés azzal jellemezve, hogy a szabad-

gyorsítás során a motor egy hengere vonszolt. 

V./2.5.2. Parciális kifutásmérés.  

V./2.5.3. Parciális görgős járműfékpadi motor forgatónyomaték- és telje-

sítménymérés azzal jellemezve, hogy a szabadgyorsítás során a 

motor egy hengere vonszolt.  

V./3. A hűtőrendszer vizsgálata 

V./3.1. A hűtőrendszer nyomás (nyomásvesztés) és hőmérsékleti viszonyainak mé-

rése. 

V./3.2. Szivárgás-detektálás. UV reagens detektoranyaggal. 

V./3.3. A hűtőközeg-jellemzők vizsgálata 

Hősugárzásmérés, (dermedéspont, összetétel, pH-érték)  

V./3.4. Érintkezésmentes hőfokmérés. 

V./4. A feltöltőrendszer vizsgálata 

V./4.1. Levegőnyomás- és hőmérsékletmérés. A levegővisszahűtés ellenőrzése. 

V./4.2. A turbótöltő hűtő- és kenőköreinek az ellenőrzése (áramlási viszonyok, 

szerkezeti elemek /jeladók, szivattyú stb./, szabályozás).  

V./4.3. Turbótöltő fordulatszám-mérés. 

V./4.4. A töltőnyomás-állító rendszer elemeinek és szabályozásának ellenőrzése. 
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V./5. A dízeladagoló-rendszer (a dízeladagolás) vizsgálata 

V./5.1. Az adagolásidőzítés mérése. Statikus szállításkezdet, dinamikus szállítás-

kezdet, dinamikus befecskendezéskezdet. 

V./5.2. A tüzelőanyagellátó-rendszer (kis nyomású) ellenőrzése (nyomás, áramlás, 

hőmérséklet). 

V./5.3. A nagynyomású részben (nyomócső, gyűjtőcső) kialakuló tüzelőanyag-

nyomás közvetlen és/vagy közvetett nyomásmérése, a nyomásváltozás 

megjelenítése (oszcilloszkópos mérés).  

V./5.4. A nyomásfokozó mechanikai rendszer ellenőrzése (PD, HEUI). 

V./6. A hidegindító-segély (izzító-rendszer), rendszerszabályozásának és elemeinek 

vizsgálata (hőmérő(k), izzógyertya vizsgálata).  

V./7. A kenőrendszer vizsgálata  

V./7.1. Kenőolajnyomás-, -hőmérséklet és szintmérés. 

V./7.2. Kenőolaj-paraméterelemzés (dielektromos állandó mérés, szennyező-

anyagtartalom-elemzés: anyagfajta, koncentráció; „Wear-Check”-analízis) 

VI. Az ECU rendszer vizsgálata  

VI./1. Periféria-vizsgálat 

VI./1.1. Manuálisan végzett áramkör-vizsgálat és beavatkozó-működtetés a főcsat-

lakozóhoz illesztett mérőcsatlakozón keresztül. 

VI./1.2. Programozott áramkörvizsgálat és beavatkozó-működtetés a főcsatlakozón 

keresztül, célműszerrel. 

VI./1.3. Beavatkozó-működtetés az ECU diagnosztikai csatlakozón keresztül 

rendszerteszter célműszerrel, szoftveres úton.  

VI./2. Az üzemi folyamatok mérése 

VI./2.1. Manuális, illetve kezdeményezett mérések működő rendszeren, párhuza-

mos („Y”-kábel) mérőcsatlakozással (párhuzamos diagnosztika) általános 

vagy célműszerrel. 

VI./2.2. Célműszerrel programozott méréssorozat (automatikus mérésvezérlésű és 

kiértékelésű) elvégzése működő rendszeren, („Y”-kábel) mérőcsatlakozás-

sal (párhuzamosdiagnosztika). Menetpróba során adatgyűjtés (Data 

Logger-funkció)  

VII. Az áramellátó-rendszer vizsgálata 

VII./1. Az akkumulátor vizsgálata. 

VII./1.1. Önálló vizsgálat. Indítóképesség, töltöttségi fok, a lemezek elektrokémi-

ai állapota. Az elektrolit sűrűsége.  

VII./1.2. Vizsgálat az áramellátó rendszerben. 

VII./2. Generátor-mérés. Az  f n
t

I  karakterisztika mérése, teljes gerjesztés és 

U  állandó feltételek mellett. Az egyenirányítás ellenőrzése (oszcilloszkópos 

mérés). Mechanikai állapotvizsgálat.  

VII./3. Feszültségszabályozás-vizsgálat. A töltő- és töltésellenőrző rendszer ellenőrzése. 
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VIII. Az indítórendszer vizsgálata 

VIII./1. Az indítórendszer áram- és feszültségviszonyainak (feszültségesés) mérése. 

VIII./2. A szerkezeti elemek vizsgálata. 

IX. Egyéb vizsgálatok 

X. VII./1. Szivárgásvizsgálat (hűtőközeg, kenőanyag). 

VII./2. Tömítettség-vizsgálat (szívórendszer stb.) 

VII./3. Belső terek szemrevételezése (száloptikás üregvizsgálat, boroszkóp). 

VII./4. Hangforrás-detektálás (irány érzékeny hangdetektálás, sztetoszkóp, fonendosz-

kóp). 

Fedélzeti diagnosztika (on-board diagnosztika) 

A fedélzeti diagnosztikai állapotvizsgálat a gépjármű-irányított rendszereinek saját funkciója. 

A diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges hardverelemek (mérőmű, illetve jeladó) és 

a szoftver (mérésvezérlés, mértadat-kiértékelés, információtárolás) a gépjármű egészének, 

illetve alrendszereinek integrált elemei. A mérések a rendszerben folyamatosan vagy 

periodikusan történnek, a mérésadat-feldolgozásra és kiértékelésre időközönként kerül sor. 

A felismert hiba azonosítóját (a hibakódot és paraméter környezetét) a hibatárban, későbbi 

kiolvasás céljából, megőrzik. A rendszerteszter a gépjármű irányítóegységeit az egy, közös 

diagnosztikai csatlakozón keresztül éri el.  
 

 
3.3.1. ábra. On-board CARB csatlakozó 

A rendszerteszter és az irányítóegységek közötti kommunikáció funkcionális típusai: 

1.  Kapcsolatfelvétel. Azonosító adatok kiolvasása (ECU és programverzió azonosítás, il-

letve egyes esetekben járműazonosítás).  

2. Hibakód kiolvasás, hibakód és adaptív memória törlés. Speciális kód-csoport: OBD-II, 

EOBD és adatkörnyezete.  

3. Üzemi paraméterek on-line kiolvasása (opció: paraméter-csoportosítás). 

4. Programozott adatgyűjtés (Data Logger). A felhasználó által kezdeményezett, progra-

mozott adatgyűjtés, megadott kritérium feltételekkel, a paraméter-környezet rögzítése 

(Freez-Frame), ún. pillanatfelvétel (snapshot) készítése.  

5. Beavatkozók működtetése. 
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6. A szerkezeti elemek beállítása, illesztése (elektronikus funkciók letiltása, illetve enge-

délyezése, elektronikus reteszelés és feloldás, definiált szerkezetielem-állapot paramé-

tereinek felvétele, szerkezeti elem azonosítók beolvasása, illesztés.)  

7. Irányítóegység kódolás. 

8. Irányítóegység (adat)feltöltés.  
 

A hibafeltárás történhet még: 

1. Szemrevételezéssel (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjé-

nek, tulajdonságának, adatának ellenőrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata 

nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy tapintással, miközben a járművet 

vagy annak szerkezeti egységét - szükség szerint – működtetik vagy megbontják. 

2. Mechanikai vizsgálat (mech. vizsg.): a vizsgálatot végző személy a jármű egyes szer-

kezeti részeire a vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) 

a szerkezeti anyag, kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szi-

lárdságát megfigyelik. 

3. Egyeztetés: a vizsgált járműre vonatkozó valamely okmányban (engedély, műbizony-

lat, igazolólap stb.) rögzített adat jellemző összevetése a jármű vonatkozó adatával, jel-

lemzőjével. 

4. Próba: a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, felszerelésének, különleges felépítmény-

ének működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felso-

rolt eszközökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképes-

ség, illetőleg műszaki állapot ellenőrzése. 

5. Mérés: a vizsgált jármű tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges fel-

építménye jellemzőinek a meghatározott eszközzel (mérőeszközökkel vagy mérőbe-

rendezéssel) történő mérése, a jármű minősítésének megalapozására szolgáló mért ér-

ték dokumentálása. 
 

Állapotminősítés:  

A vizsgált egység vagy alkatrész lehet: 

hibás, amely cserével javítható,  

hibás, amely javítással visszaépíthető (pl. letörött fül, felszabályozható féktárcsa, stb.), 

hibás, de felújítással vagy nagyobb mértékű beavatkozással helyreállítható (pl. vázszer-

kezet) 

hibás, de szoftverfrissítéssel javítható 

még működtethető, de korlátozott időtartamig (pl. fékbetét) 
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3.4. A javítás szervezése és a főbb javítási tevékenységek 

3.4.1. A javítási műveletekkel összefüggő adminisztrációs teendők 

A karbantartási és javítási tevékenység technológiai ügyvitele számos adminisztratív feladatot 

is tartalmaz. A karbantartási és javítási folyamat szakaszai: 

– előzetes bejelentkezés (előjegyzés), 

– munkafelvétel, 

– karbantartás vagy javítás, 

– végellenőrzés, próbaút, 

– számlázás, 

– az elkészült gépkocsi átadása, 

– ügyfelek javítás utáni nyomonkövetése. 
 

Előzetes bejelentkezés 

A szervizbe történő bejelentkezés (időpont egyeztetés) történhet személyesen, telefonon és 

írásban (pl. e-mail) is. A fejlett technológiai háttérrel rendelkező márkaszervizek úgynevezett 

elektronikus előjegyzést alkalmaznak, amely az értékesítést és szerviztevékenységet támogató 

számítógépes programcsomag részét képezi. Az előjegyzéssel foglalkozó munkatársnak elő 

kell készítenie a következő napot, s az előjegyzésekből összeállított „napi szerviztervezet” 

egy-egy példányát a kapcsolódó információkkal együtt (pl. a gépkocsi előéletével kapcsolatos 

adatok) a munkafelvevőnek, alkatrészraktárnak, továbbá a kereskedelmi részlegnek (itt re-

gisztrálják a visszatérő gépkocsi tulajdonosokat) el kell juttatni 
 

Munkafelvétel 

A beérkező ügyfelek részére biztosítani kell a könnyű tájékozódást, a munkafelvételi helyi-

ség/állás/asztal jól látható és felismerhető jelzését.  

Az ügyfelek fogadása 

A szervizlátogatással kapcsolatos igények megbeszélése 

Kérdések a szolgáltatás irányában 

A tények rögzítése 

Esetleges próbaút 

A munkalap felvétele az adott tevékenység és jármű adatok megjelölésével 

A gépkocsi szemrevételezéssel történő átvizsgálása, esetleges megjegyzéssel 

Védőhuzatok elhelyezése 

Esetleges műszeres hibafelvétel az ügyféllel együtt a hibafelvételi álláson 

A konkrét munkamegrendelés egyeztetése az ügyféllel 

Ügyfél tájékoztatása a javítási árajánlatról, vállalási határidőről, a nem megrendelt mun-

kák esetleges felmerüléséről és az ügyfél elérhetőségéről. 

Aláírások, másolat az ügyfélnek 

Munkalap továbbítása a szerviz felé 
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A javítási folyamat megszervezése 

A szakmai tevékenység és kapacitás egyeztetése a szervizvezetővel/megbízottal. 

A javítandó gépkocsikhoz az előjegyzésben lefoglalt, illetve felhasznált szervizanyagokat 

és alkatrészeket anyag-felhasználási jeggyel (alkatrész kivételezési bizonylattal) vétele-

zik ki a raktárból. A felhasznált anyagjegyek azonosító számai a munkalapokon rögzítés-

re kerülnek (vagy a szervizprogram a munkalappal azonos számot rendel hozzájuk). 

A munkavégzés a munkalapon rögzített megrendelések, vagy a megbontás során megál-

lapított hibák kijavításával történik. Abban az esetben, ha a javítás során esetlegesen túl-

lépnénk az árajánlatot, a további műveleteket csak az ügyfélmegkeresést követő jóváha-

gyás (pótmegrendelés) birtokában folytathatjuk. Ezzel egy időben a vállalási határidő 

módosulását is jelezni kell. 

A munkalap kitöltése a tevékenység elvégzéséről és a munkát végzők aláírásai 

Végellenőrzés, próbaút 

A karbantartó vagy javítási tevékenység közbülső folyamataiban és a munkák befejezé-

sekor a szervizműhely irányítója esetenként, a munkafelvevő (esetleg a minőségbiztosí-

tási ellenőr) az összes általa vállalt gépkocsi esetében ellenőrzi a beépített/kicserélt alkat-

részek technológia szerinti jogosultságát és szükségességét, valamint a megrendelt mun-

kák maradéktalan, megfelelő minőségű elvégzését. Szükség esetén az elvégzett munkát 

és a hibák teljes körű kijavítását próbaút során kell ellenőrizni. A minőség-ellenőrzés so-

rán feltárt hiányosságokat azonnal ki kell javítani. 

Számlázás 

A munkalap már teljesen a számlázásra előkészített állapotban kerül vissza a munkafel-

vevőhöz, aki az utolsó „szűrő” a felhasznált alkatrészek és az elvégzett és normázott 

munkák számla-előkészítésben való jogosultsága szempontjából. Az elvégzett karbantar-

tásokat, revíziókat a szervizfüzetbe is be kell jegyezni (km-óra állása, elvégzett művele-

tek, dátum, következő szerviz esedékessége futott km, vagy eltelt idő szerint), majd 

a márkaszerviz hivatalos szervizbélyegzőjével és aláírással ellátni. Ha a karbantartás so-

rán kicseréltek egy olyan alkatrészt, amelyre a gyártó által előre meghatározott cserein-

tervallum vonatkozik (pl. vezérműszíj), akkor a csere időpontjától kezdődik az új csere-

intervallum időtartama (vagy kilométer felhasználása). Ezért ezeknek az alkatrészeknek 

minden egyes kicserélését dokumentálni kell a szervizfüzetben. A számla mellékleteit 

képezik az alkatrész kivételezési bizonylatok, valamint a technológiai átvizsgálási lapok 

másolatai. 

A gépkocsi átadása 

A számla kiegyenlítése után az elkészült gépkocsit át kell adni az ügyfélnek. A gépkocsi 

korábban átvett okmányait át kell adni, a bebélyegzett szervizkönyvet meg kell mutatni. 

Már a gépkocsi átvételekor tisztázni kell, hogy a lecserélt alkatrészeket az ügyfél el kí-

vánja-e vinni. Amennyiben igen, ezeknek az alkatrészeknek - becsomagolva – a gépkocsi 

csomagtartójában kell lennie. A gépkocsi tényleges átadását a gépkocsi „mellett” kell be-

fejezni, együttesen átnézve a járművet, nem keletkezett-e sérülés a szerviz során. 

Az ügyfelek javítás, szervizlátogatás utáni nyomonkövetése 

Telefonos visszahívás a szolgáltatással kapcsolatban. 
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3.4.2. A javítási tevékenység fajtái 

Az egyes javítási tevékenységekről a részletesebb leírások a 3.5. fejezetben találhatók. 

Futójavításnak vagy hibaelhárításnak a kis időráfordítással járó javítást nevezzük. Ilyenek 

lehetnek: égőcsere, akkumulátor csere, fékmérés (javítás eldöntése), hibakódos kiolvasású kis 

szerelést igénylő alkatrészcserék, stb.  

Középjavítás, amikor legalább egy napos átfutási idő szükséges a jármű kijavításához. 

Fődarab cserés középjavítás, amikor egy vagy több fődarabot, főegységet kell egyszerre cse-

rélni vagy javítani. Ilyenek lehetnek: motorcsere, sebességváltó csere, vezérműszíj szakadás-

ból származó dugattyú-főtengely és hengerfej együttes cserék, kátyúba futásból származó 

felfüggesztés-futómű csere, stb. 

Felújítás 

A felújítás az üzemelés érdekében tett olyan nagymértékű beavatkozás, amely során az erede-

tihez közeli állapotba kerül az adott alkatrész, fődarab vagy jármű. 

Hazai vonatkozásban a fődarab (kisfődarab) és jármű felújításról beszélhetünk. Már a fődarab 

begyűjtés is szabályozott körülmények szerint történik. 

A javítási tevékenység során a raktárból történő kiadás során – a korábbi szempontok teljesü-

lése esetén - a munkalapra egy „Cseredarab leadva” feliratú bélyegző lenyomata kerül bé-

lyegzésre, majd a fődarabok külön összegyűjtésre és tárolásra kerülnek addig, míg a gyári 

vagy a hazai felújító létesítménybe történő szállítása meg nem történik. 

A leadott darab hiba-felvételezését a felújítás helyén végzik, így abban az esetben, ha a felújí-

tandó főegység mégsem felelne meg a felújításra, akkor későbbi elszámolási kötelezettség 

alakul ki. A csere fődarabok felhasználása a feladatok során komoly odafigyelést, s nem rit-

kán többletműveletek elvégzését is igényli, hiszen leadni csak eredeti gyári fődarabot lehet, 

ehhez be kell azonosítani a kiszerelt egyedet. Az elhasználódás tehát nem lehet törés, amely 

valamilyen külső behatás során keletkezett. Átvétel után a leadott fődarab a gyári felújító 

részlegbe vagy egyedi felújító létesítménybe kerül továbbításra, ahol elvégzik a korábban 

említett felújítási folyamatot. 

Az általános felújítási technológia menete: 

 Átvétel, külső mosás (átvételi utasítás szerint). 

 Szétszereléskor automatikusan selejtezésre kerülnek (selejtezési lista típus szerint) 

azok az alkatrészek, amelyek szétszereléskor sérülhetnek vagy kis értékű tömegcikkek 

(tömítések, alátétek, csavarok, stb.) és azok az alkatrész párok, amelyek nem bírnának 

ki egy új üzemciklust (dugattyú, hajtókar, dugattyúcsapszeg, stb.). 

 Alkatrészmosás, tisztítás: (Az alkatrész tisztítását csak külön erre a célra használt al-

katrész mosóval lehet elvégezni, mely során a mosóanyagot – mint veszélyes hulladé-

kot – gyűjteni, tárolni, elszállíttatni és dokumentálni kell.) 

 Hibafelvétel, dokumentálás: hibafelvételi utasítás szerint alapos ellenőrzés következik, 

amikor mérésekkel – az esetleges elhasználódási határ méretpontosságának megfelelő 

mérőeszköz használatával- szétválogatják a felújítható és visszaépíthető alkatrészeket. 

Egy fődarab visszaépíthető alkatrészeit együtt tartják. Minden fontos alkatrész mérete-

it dokumentálják.  
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 Előkészítés: az összes selejtezett alkatrész helyett új darabokat vételeznek a raktárból, 

egyúttal elvégzik a megmaradó alkatrészek felújítását.  

 Összeszerelés: a fődarabot speciális befogó készülékben összeszerelik a szerelési uta-

sítás szerint. 

 Működtetés: átvételi utasítás szerint meggyőződnek a működés helyességéről és 

a szükséges paramétereket próbapadon bemérik. Minden fontos adatot egy műbizony-

latban rögzítenek, amely egy kísérő bizonyítvány is egyben. 

 Kikészítés, felületvédelem, tárolás 

Bármilyen felújításhoz további ismeretek szükségesek: 

A gépjárműszerkezet működésének ismerete 

A működés során ható igénybevételek és hatásuk 

Jellemző meghibásodásuk 

Alkatrész/fődarab gyártás- és felújítás technológiák. 

Gazdaságossági számítások, kalkulációk 

Szakképzettségi szintek 

Minőségbiztosítási, garanciális előírások 

Gépjármű felújítás: Nagymértékű meghibásodás esetén, főleg különleges járműveknél. 

Az előrehaladott kopások miatt a gazdaságos üzemeltetés nem tartható, gyakori üzemzavarok 

jelentkeznek. Egyidejűleg kell beavatkozni több fődarabnál vagy a felépítménynél(darus ko-

csi), a kocsiszekrény elhasználódása vagy nagymértékű sérülése esetén (autóbuszok). 

Jellemzői: 

Nagy munka- és időráfordítás 

Magas költségkihatás 

Nagyon pontosan előírt minőségkihatás (az újszerűség megközelítése). 

3.5. Javítási technológiák 

3.5.1. Motorok javítása 

3.5.1.1. Hagyományos, régi gyártású gépjármű motorok javítása 

Amikor a hagyományos, régi gyártású gépjármű motorok javításáról beszélünk (ez vonatko-

zik a személygépkocsi és haszongépjármű motorokra egyaránt) tudni kell, hogy az több 

szempontból is eltér az OBD-II, EOBD hibakód kiolvasású, vagy az üzemi paraméterek on-

line kiolvasású illetve programozott adatgyűjtésű csatlakozókkal ellátott korszerű gyártású 

motorokétól. Ilyen szempontok az alábbiak: 

 A meghibásodási információ összegyűjtése 

 A szerelő előképzettsége, tapasztalata és gyakorlata 

 szerszámok és segédeszközök használata 

 a javítás előtti hibafeltárás és állapotminősítés módszere és eszközei 



3. JÁRMŰJAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 69 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

          
 3.5.1.1. ábra. Lada motor 3.5.1.2. ábra. IFA tgk motor 

A meghibásodási információ összegyűjtése 

A motorikus javítási problémakör úgy indul, hogy a jármű mozgásképesen ment a szervizbe 

(esetleg a kiszállás alkalmával mozgásképessé tették, de szükséges a szervizlátogatás) vagy 

mozgásképtelenség miatt szállítani kellett esetleg behúzatták.  

A munkafelvételnél a munkafelvevő szakember kikérdezi a megrendelőt az észlelt motormű-

ködéssel kapcsolatos körülményekről. Dokumentálja azokat majd lehetőleg ahhoz a szerelő-

höz irányítja, aki az adott típust jól ismeri.  

A szerelő előképzettsége, tapasztalata és gyakorlata 

Ezen motorok javításához egy átlagos előképzettségű, de tapasztalt és gyakorlott szerelő 

szükséges, aki a szerviztanfolyamokon elsajátította a típussal kapcsolatos javítási módszere-

ket.  

Szerszámok és segédeszközök használata 

Meg kell említeni, hogy a szokásos és általánosan használt szerszámokon kívül kevés mérő-

eszköz és műszer áll rendelkezésre ezen motorok javításához. A célszerszámokból egy garni-

túra létezik, de több saját gyártású célszerszám is elkél. 

A javítás előtti hibafeltárás és állapotminősítés módszere és eszközei 

A hibafeltárás a kiindulási szóbeli információból indul. Ha szükséges és lehetséges, indítási 

próba következik. Ha nem indítható a motor, a lehetséges körülményeket sorra kell venni, 

hogy miért nem indul (az üzemanyaghiánytól kezdve az egyes gyújtási, üzemanyag ellátási, 

működési problémákig). A szerelő tapasztalatától függően, a sorrendiség alapján részmegbon-

tási műveletek következnek. 

Szemrevételezéssel (közvetlen érzékelés) a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjét, tulaj-

donságát, szerkezeti elváltozását keresi a szerelő, amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy 

tapintással, miközben a járművet vagy annak szerkezeti egységét - szükség szerint – működte-

ti vagy megbontja. A sorban ellenőrzött egységek megfelelősége után a következő egység 

vizsgálata következik és ez folytatódik a hiba vagy hibák megtalálásáig. Ha szükséges, uni-

verzális vagy célműszerrel adatellenőrzést végez.  
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Továbbá a szerelő végezhet mechanikai vizsgálatot, mikor a jármű egyes szerkezeti részeire 

egy vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, 

kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szilárdságát megfigyeli. 

Amennyiben felfedezi a hibát, azt a tudása alapján kijavítja cserealkatrésszel, beszabályozás-

sal, illesztéssel, vagy az alkatrész hibájának kijavításával és visszaszerelésével.  

A javítást minden esetben próba követi, amely a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, egysége-

inek működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felsorolt esz-

közökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképesség, illetőleg 

műszaki állapot ellenőrzése. 

A működés megbizonyosodása után a folyadékszintek ellenőrzése és pótlása vagy erre való 

figyelmeztetés következik. A jármű mindennemű javítása a közlekedésbiztonsági elemek kö-

telező ellenőrzésével fejeződik be.  

Néhány jellemző javítási eset bemutatása következik: 
 

Henger-

tömb 

Jellemző meghibásodásai: vetemedés / túlzott hőterhelés 

Törés, repedés / fagyás, mechanikai igénybevétel 

Kopás / hengerfelületen, tőcsavar beletörések / helytelen 

szerelés 

Kiverődés a nyugvó csapágyfészkeknél / csapágytörés, 

kenési hiba 

Hibamegállapítás: Repedés, tömörség / meleg nyomáspróba 

(3,5 bar) 

Hengerfej felfekvő felületet / acélvonalzóval, csapágyfész-

keknél / célkészülékkel, mérőórás furatmikrométerrel 

Javítás: kis repedést, törést / hegesztéssel, csapágyfészek 

hibát / vonalba fúrással, csavarkiszakadást / menetes perse-

lyekkel 

Hengerfurat  

 

Jellemző meghibásodásai: 

1. alapméret A hengerfurat legfelső, (1) keskeny kis szaka-

sza alig (gyakorlatilag nem) kopik a használat során. 

A dugattyúgyűrűk ezt a felületet nem érintik. Az alapfurat 

névleges átmérője itt állapítható meg legbiztosabban. 

2. A (2) szakasz kopása a legintenzívebb. Ezen belül is 

a legfelső gyűrű felső holtponti helyzetének megfelelő kis 

felület a legkopottabb. A motor forgása közben egy nagyon 

kis időre a dugattyú a felső holtponton megáll (egyenes 

vonalú mozgása irányt vált), a dugattyúgyűrűk feszítése 

kipréseli a hengerfalon megtapadó olajat, fém a fémmel 

érintkezik, a folyadéksúrlódás ezen a ponton átmenetileg 

megszűnik. Az égéstérhez közeli, magas hőmérséklet 

egyébként is kedvezőtlen a kenés szempontjából. 

3. A (3) középső hengerfalszakasz kopása jóval kisebb, 

a fent leírt kedvezőtlen hatások itt már nem érvényesülnek. 

4. A (4) felület oda esik, ahol (az alsó holtpontban) ismét 
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Furatmikrométer a hőmérsék-

letmérővel 

irányt vált a dugattyú mozgása, egy pillanatra megáll. Az itt 

mérhető kopás meghaladja ugyan a 3. szakaszét, de elma-

rad a felső holtpontnál bekövetkező kopásértékektől. Ezen 

belül itt a legalsó gyűrű koptató hatása a legintenzívebb. 

Végül az utolsó (legalsó) rész: itt már nem jár dugattyúgyű-

rű, nincs kopás. 

Hibamegállapítás: három ponton mérő, ezredmilliméter 

osztású furatmikrométer( a hőmérsékletet is figyelve). 

Javítás: finomfúrás és utána hónolás. 

 
Hengerfej  

Jellemző meghibásodásai: felfekvő felület deformá-

ció / túlzott hőigénybevétel miatt, szelepülék kopás, repe-

dés (gát) 

Hibamegállapítás: élvonalzóval a felfekvő felület egysíkú-

ságot, tömörség vizsgálatot nyomáspróbával, szelepülék 

kopást ütésvizsgálattal,  

Javítás: felfekvő felület síkba marása, szelepülék marása, 

csiszolása, vezérmű tengely csapágyhelyek finomfúrása 

 
Forgattyús tengely 

Jellemző meghibásodásai:nyugvó és forgattyúcsapok kopá-

sa / szennyezett olaj, olajcsatorna eltömődés, törés / repedés 

Hibamegállapítás: csapméretet mikrométerrel, repedést 

mágneses repedésvizsgálattal, szelepzárás vákuumos elle-

nőrzése, 

Javítás: Főtengely csap köszörülés lépcsőre, kiegyensúlyo-

zás 

 
Hajtókar  

Jellemző meghibásodásai: görbülés / kihajló igénybevétel 

miatt, csapágyfészek kopás / csapágykiverődés miatt 

Hibamegállapítás: kihajlást célkészülékben, kopást mikro-

méterrel 

Javítás: csere 

 
Vízszivattyú 

Jellemző meghibásodásai: kavitációs kopás a lapátozáson, 

csapágy elhasználódás, tömítéskopás 

Hibamegállapítás: szemrevételezés 

Javítás: csere 

 
Injektor  

Jellemző meghibásodásai: ülékek felületei megkop-

nak / szennyezett üzemanyag, a belső illesztések megvál-

toznak / szennyeződések 

Hibamegállapítás: speciális műszerrel (fedélzeti diagnosz-

tika 

Javítás: csere 
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Benzinbefecskendező rend-

szer 

Jellemző meghibásodásai: jeladók és működtető elemek 

elhasználódnak / szennyezett üzemanyag, tápszivattyú ron-

gálódás 

Hibamegállapítás: (fedélzeti diagnosztika) 

Javítás: alkatrész csere 

 
Láncfeszítő szerkezet 

Jellemző meghibásodásai: kopás 

Hibamegállapítás: szemrevételezés 

Javítás: csere 

3.5.1.3. ábra. Jellemző javítási esetek 
 

A motorjavítás előtti és utáni mérések egyedi műszerekkel 

Kartergáz térfogatáram-

mérés 

 

Új motoroknál a kartergáz mennyisége nem haladhatja meg 

a légnyelés 0,5%-át, az üzemeltetői gyakorlat szerint a név-

leges kartergáz-mennyiség 3,0−4,5-szeresénél válik szük-

ségessé a motor felújítása. 

AUTÓKUT J-67.02 kartergáz mennyiségmérő belső égésű 

motorokhoz. 

A nyomásveszteség-mérés 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A nyomásveszteség-méréssel a hengertér tömítettségét, 

azaz a hengerteret határoló tömítések állapotát vizsgáljuk.  

 a hengerfejtömítés,  

 a szelepülés-szeleptányér tömítés-párja,  

 a dugattyúgyűrű-dugattyúhorony-hengerfal csoport 

elemei, 

 az előkamra tömítése.  

A vizsgálathoz a hengertérbe folyamatosan nyomunk be 

levegőt. A levegőt műhelykompresszor szolgáltatja táp-

nyomás értéken. Célszerű, hogy ez 4…6 bar legyen. A táp-

levegő nyomását a nyomásveszteség-mérő nyomásszabály-

zója általában 2 bar állandó értékű túlnyomásra szabályoz-

za. Ez az érték a műszeren beállítandó. Minél nagyobb a 

mutatott nyomásérték, annál „jobb” a motorfojtás, azaz 

annál kisebbek a henger-dugattyú-szelep csoport kopását 

jellemző rések.  
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Sűrítési (kompresszió) csúcs-

nyomás-mérés 

 

Kicsavart gyertya furatához a képen látható kompresszió 

mérőt nyomunk (közbetét szükséges), – önindítóval meg-

forgatva a motort – a mutató jelet karcol egy speciális lap-

ra, amelyen nyomásérték osztások vannak. Léptetve a mű-

szert, hengerenként külön-külön mérhető a csúcsnyomás, 

és láthatóvá lesz a legkisebb nyomásérték illetve az eltérés. 

Ezek tájékoztató értékek a hengerfuratok kopottságára vo-

natkoztatva. A tényleges kopottság megbontással és pontos 

mérésekkel határozható meg. 

 

Hengerfejtömítés átfújás 

vizsgálat 

 

Amennyiben a hengerfejtömítés mellett az égéstérből gáz-

átfújás történik a hűtőközegbe, a gáz a hűtőrendszer ki-

egyenlítő-tartályában kilép a hűtőközegből. Szénhidrogén 

vagy széndioxid reagens folyadékkal ez a gáz detektálható. 

 

Üregvizsgáló optikai rendszer 

(merevszáras vagy szálopti-

kás) 

A belső terek szemügyre vehetőek és képrögzítés is lehet-

séges. 

3.5.1.4. ábra motormérő műszerek 

3.5.1.2. A közelmúltban gyártott gépjármű motorok javítása 

Személygépkocsi motorok javítása 

A közelmúltban gyártott gépjármű motorok rendel-

keznek OBD-II, EOBD hibakód kiolvasású vagy az 

üzemi paraméterek on-line kiolvasású illetve prog-

ramozott adatgyűjtésű csatlakozókkal,  

A műszaki diagnosztika a mechatronikai rendszerek 

állapot-felügyeletéhez szükséges műszaki informá-

ciókat szolgáltatja. 

A mechanikai és mechatronikai rendszerek állapot-

minősítéshez szükséges információk megszerzésé-

nek két fajtája lehetséges:  

 on-board: folyamatos, illetve kvázi-folya-

matos fedélzeti állapotfelügyelet,  

 off-board: eseti állapotvizsgálat.  
3.5.1.5. ábra. Modern gépjármű motor 

 

A gépjármű-diagnosztika a gépjármű állapotminősítéséhez szükséges, diagnosztikai módsze-

rekkel végzett mérések és a mérésadat-értékelés összefoglaló megnevezése. 



74 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

Az üzemeltetett gépjárművek műszaki állapotfelügyelete, üzemállapot regisztrációja, a gép-

jármű egyes szerkezeti alrendszereinek állapotminősítése történhet: 

 rendeleti előírás alapján (forgalombiztonsági, környezetvédelmi állapotellenőrzés, 

menetállapot regisztráció), 

 fenntartás céljából (hibamegállapítás, hibamegelőzés, illetve beállítás, beszabályozás), 

 forgalmi üzemi jellemzők gyűjtése a szállítási feladat végrehajtásának komplex érté-

kelése szempontjából. 

A gépjárműdiagnosztika két fő csoportra osztható: 

 nem fedélzeti diagnosztika (off-board diagnosztika), 

 fedélzeti diagnosztika (on-board diagnosztika) 

A nem fedélzeti (off-board) diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges hardver és szoftver 

elemek (mérőmű, illetve jeladó, mérésvezérlés, mértadat-kiértékelés) a gépjármű, illetve al-

rendszereinek nem integrált elemei. A mérőeszközöket a rendszerhez a − vizsgálat időtartam-

ára - csatlakoztatni kell.  

A fedélzeti diagnosztikai állapotvizsgálat a gépjármű-irányított rendszereinek saját funkciója.  

A diagnosztikai állapotvizsgálathoz szükséges hardverelemek (mérőmű, illetve jeladó) és 

a szoftver (mérésvezérlés, mértadat-kiértékelés, információtárolás) a gépjármű egészének, 

illetve alrendszereinek integrált elemei. A mérések a rendszerben folyamatosan vagy 

periodikusan történnek, a mérésadat-feldolgozásra és kiértékelésre időközönként kerül sor. 

A felismert hiba azonosítóját (a hibakódot és paraméter környezetét) a hibatárban, későbbi 

kiolvasás céljából, megőrzik. 
 

A rendszerteszter a gépjármű irányítóegységeit egy, közös diagnosztikai csatlakozón keresztül 

éri el.  

A rendszerteszter és az irányítóegységek közötti kommunikáció funkcionális típusai: 

 kapcsolatfelvétel, azonosítás 

 hibakód kiolvasás, hibakód és adaptív memória törlés, 

 üzemi paraméterek on-line kiolvasása, 

 programozott adatgyűjtés, 

 beavatkozók működtetése, 

 a szerkezeti elemek beállítása, illesztése, 

 irányítóegység kódolás, 

 irányítóegység (adat)feltöltés.  
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3.5.1.6. ábra. Az új gyártású motorokon megjelenő „újdonságok” 

A hiba megállapítása után az alkatrész cseréhez el kell végezni a szükséges szereléseket. Elő-

fordul, hogy a hiba helye nem egyértelmű, ilyenkor további gondolkodásra van szükség. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az alapos munka fontosságát, mert csak körültekintően, 

mindent figyelembe véve lehet csak eredményt elérni, ez viszont sok időt és türelmet igényel. 

Példa a gondos hibafeltárásra:  

Egy részecskeszűrős Peugeot 307 2.0 HDI vizsgálata történt. Diagnózis: hetek óta aktív volt 

az „antipollution fault” jelzése. Hibakód: a részecskeszűrő különbözetinyomás-érzékelő-

jének jele nincs összhangban a többi paraméterrel. A nyomásérték ráadott gyújtással 

170 mbar. Ez így nem elfogadható, hiszen kipufogógáz-áramlás nélkül a nyomáskülönbség-

nek nullára kellene csökkennie. A motort beindítva, ill. gázadásra a 170 mbar nem változik. 

Döntés: vagy vezérlőegység-csere vagy nyomásszenzor (jeladó hiba) és szenzor csere.  

Ez további kutakodást jelent, mert értékben 100-szoros a bekerülés. Itt jön a hibakód utáni 

gondolkodás. Oszcilloszkópos méréssel először a vezérlőegység bemenetén mérjük a szenzor 

kimenő feszültségét. Az eredmény: gyújtáson 0,7 V, gázadásra enyhén növekvő feszültség. 

Ennek a nyomásszenzornak az „alaphelyzete” 0,5 V, tulajdonképpen csak az a kérdés, hogy 

ez a 0,2 V különbség miből adódik, ill. hogy csupán emiatt aktív-e a környezetvédelmi hiba-

jelzés. Az utóbbi kérdésre könnyű válaszolni: a jelszálat elvágva és az ECU oldalára 

pontosan 0,5 V feszültséget rákapcsolva a hibajelzés azonnal törölhetővé válik. Az, hogy mi-

ből adódik, az egy nehezebb kérdés:ki kell bontani az akkumulátort, és a mögötte rejlő burko-

latot − ez egy Peugeot 307-nél nem kifejezetten egyszerű − majd ki kell mérni a nyomáskü-

lönbség-szenzor tápellátását. Mind a test, mind az 5 V a helyén volt, nem marad más hátra, 

mint a szenzor újra cserélése. 

„Kábelek elvágására a legtöbb feladat során persze nincsen szükség, de előfordul, hogy egy-

szerűbb módszerrel nem tudnánk 100%-os biztonsággal eldönteni, hogy épp a „jeladó” vagy 

a „jelfogadó” alkatrész hibásodott meg. Ilyenkor az elvágott szál mindkét oldalának feszült-

sége hordoz információt, és ellentétben egy alkatrész csatlakozójának lehúzásával, 
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az adott alkatrész ilyenkor aktív marad. Előfordul, hogy az ECU egy belső testzárlata 0 V-ra 

kényszeríti egy bemenetét, de olyan is, hogy pl. gyújtómodul belső zárlata miatt nem látunk 

vezérlőjelet az ECU felől érkezni.” 

Egy nagyobb mértékű javításra mutatjuk be a következő példát:  

Renault 1,6 16V vezérműszíjcsere (3.5.1.7. ábrasor) 

(A K4M 748-as motorkódú 1,6 16V motor nagy számban került a különböző Renault-

modellekbe. Vezérműszíjcsere során gyakran vétenek alapvető hibákat. Az előírásos 

vezérműszíjcsere műveletsorát a ContiTech Power Transmission Group szerelői lépésről lé-

pésre mutatják be.) 

A gyártó az alábbi vezérműszíj-csereperiódust ajánlja: 1999 márciusa előtt gyártott modellek 

esetében 100 000 km, a későbbi modellek esetében 120 000 km, vagy kevesebb futásteljesít-

mény esetén. 

A munkaidő Cliónál 2,7 óra, Mégane-nál 3,6 óra, Mégane Scénicnél 3,9 óra és Lagunánál 2,5 

óra. A vezérműszíjjal együtt a feszítőgörgőt és vezető-

görgőt, valamint a vízpumpát is cseréljük ki! A szerelés-

hez az alábbi célszerszámok szükségesek:  

1. Főtengelyrögzítő tüske (Mot. 1489) 

2. Vezérműtengely-rögzítő lemez (Mot. 1496) 

Előkészítő műveletek: Azonosítsa a motort a motorblokk 

oldalán lévő motorkóddal (1. ábra). Vegye le az akku-

mulátorsarukat.  

3.5.1.7. ábrasor 1. ábra 

 

Kiszerelés 

– Engedje le a hűtőfolyadékot, függessze fel a motort, majd először a jobb oldali motor-

tartót, végül a segédberendezéseket szerelje ki a hosszbordásszíjjal együtt.  

 
  

2. ábra 3. ábra 4. ábra 

– Távolítsa el a zárókupakokat a vezérműtengelyek hátsó végéből és a motorblokkból 

(2. ábra). 

– A főtengelyt jobbra forgatva „jelre” kell állítani. A vezérműtengely hornyainak egy-

mással szembe kell nézniük (3. ábra). Megjegyzés: a hornyokat a hengerfej felső ré-

szének alján találja. 



3. JÁRMŰJAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 77 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

– A rögzítőtüskét a motorblokkba helyezzük, ekkor 

a főtengely a rögzítőtüskére felfekszik (4. ábra). 

– Helyezze be a vezérműtengelyek hátsó végébe a vezér-

műtengely-rögzítő lemezt (5. ábra). 

– Rögzítse a lendítőkereket egy nagy csavarhúzóval, vagy 

egy arra alkalmas szerszámmal, és lazítsa fel a főtengely 

szíjkerekének a csavarját.  

5. ábra 
 

– A főtengelycsavart kivenni és a szíjkereket levenni. 

Az alsó és a felső bordásszíjburkolatot eltávolítani. 

– A feszítőgörgő csavarját fellazítani, míg a feszítőgörgő 

vissza nem mozdul (6. ábra). 

– Ezután ki tudja szerelni a feszítőgörgőt, a vezetőgörgőt, 

a vezérműszíjat és a vízpumpát. 

6. ábra  
 

Megjegyzés: a főtengely bordáskerekének nem szabad a főtengelyről lecsúsznia! 
 

Beszerelés 

– Ellenőrizze, hogy a főtengelyrögzítő a helyén van-e és, 

hogy a főtengely a rögzítőtüskére felfekszik-e. A vezér-

műtengely hornyainak egymással szembe kell nézniük. 

Vizsgálja meg, hogy a vezérműtengely-rögzítő lemez 

rendesen a helyén van-e. 

– Szerelje be az új vízszivattyút. 

Megjegyzés: a tömítőfelületet a motorblokk és a vízszivattyú 

között gondosan tisztítsa meg a tömítésmaradványoktól (7. ábra). 

Megjegyzés: a lendítőkeréknek fixen kell állnia, hogy a főten-

gelycsavar lazításakor a rögzítőtüske el ne görbüljön, vagy tör-

jön, illetve a vezérműtengely-rögzítő lemez és a vezérműtengely 

ne sérüljön.  

Megjegyzés: a vízszivattyúházon lévő feszítőkerék csapjának 

rögzítettségére ügyeljen (8. A ábra). 

7. ábra 
 

   

8. ábra 9. ábra 10. ábra 



78 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

– Az új vezetőkereket szerelje fel, és 45 Nm nyomatékkal húzza meg a csavart. Szerelje 

fel a feszítőkereket, és ideiglenesen húzza meg a csavart 7 Nm nyomatékkal. Megjegy-

zés: ügyeljen arra, hogy a feszítőgörgő hátulján lévő orr a vízszivattyúházon lévő ho-

ronyba beleüljön (8. B ábra). 

– Főtengelykereket és fogaskereket eltávolítani. A főtengely végét zsírtalanítani. A fő-

tengelykereket ismét felszerelni. 

– A bordásszíjat balról körbevezetni, a főtengely-bordáskeréknél elkezdve. Ügyeljen ar-

ra, hogy a bordásszíj húzásirányban feszes legyen. 

– Lazítsa meg a feszítőkerék csavarját. A feszítőkereket csavarja jobbra addig, amíg 

a mozgó jel a jobb oldali végpontjához nem ér. 6 mm-es imbuszkulcsot használjon eh-

hez a művelethez. 

Megjegyzés: a mozgó jelnek 7−8 mm-rel a fix jel mögött kell lennie (9. ábra). 

– A feszítőkerék csavarját ideiglenesen húzza meg 7 Nm nyomatékkal. 

– Rögzítse a lendítőkereket egy nagy csavarhúzóval vagy egy arra alkalmas szerszám-

mal, és húzza meg ideiglenesen a főtengely szíjkerekének a csavarját 20 Nm nyoma-

tékkal. 

– Vegye ki a főtengelyrögzítőt és a vezérműtengely-rögzítőt. 

– Rögzítse a lendítőkereket egy nagy csavarhúzóval, vagy egy arra alkalmas szerszám-

mal, és húzza meg a főtengely szíjkerekének a csavarját további 120–150 fokkal. 

– A főtengelyt kétszer forgassa körbe. Ez a művelet nagyon fontos, mert e nélkül a szíj-

hajtás rövid üzem után zajossá válik a kis szíjfeszességtől! 

– A rögzítőtüskét a motorblokkba be kell helyezni. Ekkor a főtengely a rögzítőtüskére 

felfekszik. 

– Ellenőrizze, hogy a vezérműtengely-rögzítő lemezt könnyen be tudja-e helyezni. 

– A feszítőgörgőt a 6 mm-es imbuszkulccsal ellentartani, majd a feszítőgörgő csavarját 

fellazítani. 

– A feszítőgörgőt balra fordítani addig, amíg a mozgó jel az álló jellel egybe nem esik 

(10. ábra). A feszítőgörgő csavarját meghúzni 27 Nm nyomatékkal. A főtengelyrögzí-

tőt eltávolítani. 

– A főtengelyt ismét kétszer körbeforgatni, beállításokat ellenőrizni, amennyiben szük-

séges utánállítani. 

– Zárókupakokat becsavarni, új zárókupakokat a vezérműtengelyek hátsó végébe betenni. 

– Az alkatrészeket a szétszerelési sorrendnek megfelelően fordított 

– sorrendben összeszerelni. A hűtőfolyadékot visszatölteni, és a hűtőrendszert légtelení-

teni. 

– Próbautat tenni. Vezérműszíjcserét dokumentálni. 

– Főtengely-szíjkereket zsírtalanítani és felszerelni. Mérje meg a főtengelyszíjkerék csa-

varjának a hosszát: a maximális hossz 49,1 mm lehet. Ha a csavar hosszabb, akkor egy 

új csavart kell alkalmazzon. Hajtsa be a csavart. Az új csavart ne olajozza meg. Húzza 

meg a csavart ideiglenesen. Hagyjon egy 2–3 mm-es hézagot a csavar felfekvőfelülete 

és a főtengelyszíjkerék között. 

Haszongépjármű motorok javítása 

A haszongépjármű motorok javításánál egyrészt ki kell jelenteni, hogy nem csak nagyságuk-

ban térnek el a személygépkocsi erőforrásától, másrészt szintén van egy kettősség a régi gyár-

tású hagyományos motorok javításánál és a közelmúltban gyártott motorok javításánál. 



3. JÁRMŰJAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 79 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

A haszongépjárművek erőforrása a nagyobb nyomaték és a gazdaságosabb üzemeltetés miatt 

nagy többségben diesel üzemű. Nagyobb tömegük miatt más az igénybevételek hatása, de 

a felépítésükben is vannak eltérések. Pl. a kenési rendszerbe több szűrőt építenek be a jobb 

szűrőhatásfok miatt, a hűtőkörben is hatékonyabb rendszerrel találkozhatunk (plusz külső 

hűtés), és szinte minden motor hengerperselyes kivitelű.  

Javításnál a szerelési előírásokban néhány érdekességet mutatnak az alábbi képek. 

Tehergépkocsi hengertömbnél és hengerfejnél végzett speciális beállítási műveletek: 

   
3.5.1.8. ábra. Az égéstér szem-

pontjából a hengerfejen a szelep-

hátraállás mérete fontos hogy 

megfelelő legyen! (gyári adat) 

Ennek méréséhez szükségünk van 

egy mérő állványra és mérőórára 

 

3.5.1.9. ábra. Dugattyú előreállás 

A hengerblokk felső felülete és a 

dugattyúfenék felső külső széle 

közötti távolságot felső holtponti 

állásban mérjük (gyári adat).  

3.5.1.10. ábra. Hengerpersely túl-

állási méret  

(Gyári adat) a hengertömb felfekvő 

síkjából áll ki a hengerpersely, 

melyet a hengerfejcsavarokkal 

szorítunk le. Ha nincs előállás, 

tömítetlenség (hűtővíz) lép fel. 

A közelmúltban gyártott haszongépjármű motorok javításánál is előtérbe kerül a „laptopos 

szerelő”. Úgy ahogyan a személygépkocsi motoroknál, úgy itt is a hibakód kiolvasás az első 

fontos lépés, majd azt követi a javítás. 

Haszongépjármű-rendszerteszterek 

Már régen úgy van, hogy az autóbuszt vagy teherau-

tót mentő szervizszolgálatnak, ha útra kell kelnie, 

a szerszámosládát nyugodtan otthon hagyhatja, csak 

a rendszerteszter programot tartalmazó laptopot kell 

magával vinnie. Ha kiolvasták mi a hiba, akkor 

dönthetnek a továbbiakról, a mentőgépjárműre vagy 

a megfelelő alkatrészre lesz-e szükség. 

 

 

 

 
3.5.1.11. ábra. Modern haszongépjármű motor 

A haszongépjárművek, mezőgazdasági erőgépek és munkagépek világában ugyanolyan ter-

mészetes az elektronikus rendszerirányítás, mint a személygépjárműveknél. Diagnosztikájuk 

egyetlen módja a kapcsolatfelvétel az ECU-kkal. Talán csak annyiban különböztek, és rész-

ben különböznek ma is a személygépjárművektől, hogy az alrendszereket gyártók – így pél-

dául a légfékesek - külön-külön tették elérhetővé az ő rendszereiket saját diagnosztikai csatla-

kozókon keresztül, saját műszerükkel. Itt is egységesülés várható és van, ahol ez már meg is 

valósult: csak egy OBD csatlakozó van, és a CAN hálózaton mindent erre kötnek.  
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Mi a kommunikációs eszköz? 

Milyen eszköz az, amivel az ECU vagy ECU-k hajlandóak „szóba állni”, információt szolgál-

tatni és parancsokat elfogadni. A válasz kézenfekvő: a gyári műszer, ahogy mondjuk 

rendszerteszter vagy szkenner. Maradéktalanul ez sem igaz így, hiszen egy-egy beszállító 

alrendszerébe csak a beszállító műszere jut el a legmélyebbre, hiszen a haszongépjármű gyár-

tók, kevés kivétellel, a fék, a menetdinamikai szabályozás vagy az ESP funkcióval bíró irányí-

tott egységeket, de a rakományhűtést, az állófűtést is veszik, adaptálják. A beszállítók nem 

adják át minden titkukat. (Talán a gyártók sem aggódnak nagyon emiatt, nekik egy gonddal 

kevesebb…) 

A márkafüggetlen autójavítók hozzáférése több gyártmányhoz azok gyári műszereihez, szoft-

vereihez szinte lehetetlen, akár a legális engedélyeket, akár az anyagi oldalt tekintjük. Így van 

ez a 3,5 tonna alattiaknál, a felettieknél, különösen a nagy kamionoknál. A márka függetlenek 

másik gondja – különösen a haszongépjárműves szektorban – a szervizre, a javításra vonatko-

zó információk szinte teljes hiánya. Ezt az igényt igyekeznek a műszergyártók, információ-

szolgáltatók kielégíteni, üzletet, nagy üzletet látva benne. A buszos, teherautós multi-brand 

szkennerek, többmárkás (multi-brand) rendszerteszterek már néhány éve a piacon vannak és 

rohamléptekben fejlődnek, újak színrelépése is folyamatban van, még újabbak pedig már az 

ígéret földjéről üzengetnek. Egy rendszerteszter akkor jó, akkor éri meg nagyon a pénzét, ha 

egyben friss „agyú” szakértő is.  

Mit kérjünk rajta számon?  

Tekintse át, azonosítsa a gépjárműbe épített rendszereket, ECU-kat, tudja azokat olvasni, is-

merje az alábbi kommunikációs protokollokat: 

– ISO 9149 K-vonal, L-vonal 

– SAE J1850 PWM 

– SAE J1850 VPW 

– ISO 11898 (2-vezetékes, nagysebességű CAN) 

– SAE J2411 (1-vezetékes CAN) 

– RS-485 

– 5 Volt aszinkron  

– a hibaüzeneteket messze túl az OBD-n és a mai HD OBD-n, minden agyból olvassa ki 

és fordítsa le számunkra, azaz tegye értelmezhetővé, 

– amit törölni vagy nullázni (reset) lehet (szervizintervallum, olajcsere), azt engedje 

meg, 

– az élőadat kijelzést, megjelenítést tegye lehetővé, ha lehet, akkor az idő függvényében 

grafikus megjelenítéssel is,  

– mondja meg azt is, hogy az adott élőadat (a „van” érték) jó-e, tehát mennyi az összeha-

sonlító aktuális „kell” vagy előírt érték,  

– ha lehet valamit működtetni, például emelni, süllyeszteni, vagy egy AdBlue szelepet 

kapcsolni, akkor parancsunkra tegye lehetővé (beavatkozó-teszt), 

– ha tudja segíteni a diagnosztikát, segítse (hengerlekapcsolás, fordulatszámtartás stb.) 

– ha valamit alapbeállítani, vagy illeszteni, kalibrálni kell (pl.: szintek, gázpedál stb.) 

hajtsa végre ezeket a parancsokat, 

– ha új rendszert csatlakoztatunk, végezze el a beillesztést,  

– ha valaminek a paramétereit kell változtatni, engedje nekünk újra parametrizálni, 
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– tudja az ECU paraméterek mentését és másolását 

– ha új programot ad a gyártó, lehessen azt feltölteni. 

További információkra is szükség lehet: 

– A jármű és alrendszereik azonosító paramétereit, a tábla tartalmakra, 

– műszaki adatokra, feltöltési mennyiségekre, 

– az elektronikusan irányított rendszerek áttekintésére, 

– az ECU-k adataira, verziószámaira, 

– elhelyezési térképekre – hol találhatók a diagnosztikai csatlakozók, az agyak, kábelve-

zetések kapcsolási rajzokra (villamos, pneumatikus, hidraulikus), és az azokon szerep-

lő egységek adataira, elhelyezkedésükre, jellemzőikre, 

– mutassa be, hogyan kell a műszerfalra küldött információkat megjeleníteni, 

– az időszakos szervizműveletek táblázataira,  

– javítási normaidőkre. 

A típusbővítés, a vizsgálati szoftverfrissítés, tapasztalatok alapján a meglévők tökéletesítése, 

az adatbázisok gyarapítása folyamatos kell, hogy legyen. Az internetről letöltve, automatiku-

san menjen végbe. Ne legyen a hardverben sem szegényes! Előnyös a vezeték nélküli kapcso-

lat a diagnosztikai aljzathoz csatlakoztatott interfész (VCI) és a laptop között. Ha anyagilag 

megengedhetjük magunknak, a laptop se irodai kivitelű legyen, hanem a műhelykörülménye-

ket jól bíró változat. Vagy lehet tablet PC. Kellenek diagnosztikai kábelek, melyek az alap-

helyzetben OBD  

csatlakozójú interfész és a különböző diagnosztikai csatlakozó aljzatok között teremtenek 

átmenetet vontatóhoz, pótkocsihoz, autóbuszhoz. 

 
3.5.1.12. ábra. Diagnosztikai kábelek 

További kívánalmak: 

Legyen oktatás, akár e-learning formában, továbbképzés, esetleg szakmai klub. Álljon rendel-

kezésre szakmai segítség a diagnosztikához, az éppen javított járműhöz. A forródrótos szol-

gáltatás lásson bele a diagnosztikai műszerbe és ezen keresztül az éppen vizsgált járműbe, 

hogy operatív módon tudjon segítségünkre lenni. 

A többmárkás haszongépjármű szkennerek programjainak (mert ez a lényeg) és hardver esz-

közeinek fejlesztői nincsenek sokan Európában. Az utóbbi tíz évben a TEXA, a Jaltest, az 

ACTIA, a Würth jegyzett, de van haszongépjárműves vonala a Marellinek, a BrainBee-nek és 



82 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

az AVL-nek is, újdonság a kínálatban a WabcoWürth és idei nagy visszatérő a Bosch, a KTS-

Truck készülékkel.  

A haszongépjármű diagnosztikában az egyik legnagyobb tapasztalattal bíró cég a TEXA, az 

elsők között kezdte és folyamatosan fejlesztette az interfészt és a programot, a lefedettségben 

is a legjobbak egyike. Ha vizsgálható gépjármű és ECU számot darabra nem is tudunk mon-

dani, a típuslista sűrűn teleírva közel 400 oldal. A TEXA legújabb univerzális, több márkás 

járműdiagnosztikai interfésze, univerzális diagnosztikai műszere 

a Navigator TXT, amely együttműködik a Texa ismert megjelenítő 

eszközeivel az Axone 3 Mobile, az Axone Palm, az Axone Pad, 

a Multi Pegaso eszközökkel, valamint bármilyen asztali vagy hor-

dozható számítógéppel. A kábelmentes Bluetooth technológiának 

köszönhetően teljes szabadságot biztosít a szerelő részére a jármű 

körüli munkában. Az új interfész a haszonjárművek elektronikus 

rendszereivel való nagysebességű kommunikáció révén lényegesen 

lecsökkentette az elérési és kommunikációs időt, növelve a praktikus 

használhatóságot.  

3.5.1.13. ábra. 

Navigátor TXT 

Egy 64 Mb belső memóriának köszönhetően a Navigátor TXT képes a már egyszer használt 

kommunikációs protokollt eltárolni. Amikor egy diagnosztikai program ismételten ugyanazt 

a protokollt szeretné használni, akkor a kapcsolat felépítése akár 70%-al is meggyorsulhat, 

mivel a szükséges protokoll a belső memóriában már rendelkezésre áll. A TEXA a bevezető-

ben felsorolt követelményeknek és kívánalmaknak természetesen megfelel. Az IDC4 Truck 

szoftver (keresőmotor) segítségével a TEXA hatalmas műszaki dokumentumtárában tudunk 

célirányosan keresni, ezzel páratlan háttértámogatást nyerve a javító munkához. 

3.5.2. Erőátviteli berendezések javítása 

A gépjárművek erőátviteli rendszerének alapvető feladata a különféle motorok által előállított 

hajtó nyomaték, teljesítmény eljuttatása a hajtott kerekekhez. A kerekeken jelentkező hajtó 

nyomaték a tapadó súrlódás révén alakul a burkolatra ható hajtóerővé. Ennek a súrlódó erőnek 

kell biztosítania, különféle menetviszonyok esetén, a gépjármű gördülő ellenállásának, 

a gyorsításnak, a légellenállásnak, az emelkedőn haladó gépjármű hajtásához szükséges meg-

növekedett vonóerőnek, egyszóval a menetellenállásoknak a legyőzését. 

A gépjárművek erőátviteli rendszerének fő részei a következők: 

 a motor és az erőátviteli rendszer össze és szétkapcsolását, a nyomaték átvitelét bizto-

sító tengelykapcsoló 

 a haladási sebesség és a motor fordulatszám és nyomatéki viszonyait összehangoló se-

bességváltó 

 a rugózott felépítmény, melynek a hajtó motor is a része, valamint a kevésbé rugózott 

felfüggesztés között kialakuló hajtási szög és távolság változást áthidaló 

szöghibamentes hajtást biztosító kardántengelyek és homokinetikus csuklók 

 négy, vagy több kerekes hajtások esetén a hajtó teljesítményt, nyomatékot a tengelyek-

re elosztó osztóművek 
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 a hajtott kerekek csúszásmentes gördülését kanyarban is biztosító haránt-hajtóművel, 

vagy egy állandó módosítással ellátott differenciálművek 

 nagy teherbírású tehergépjárművek, illetve vontatók esetén a hajtott kerekeknél beépí-

tett véghajtások 

A gépjárművek erőátviteli rendszerének itt felsorolt részei a gépjárművön belül igen változa-

tos elrendezésben kerülnek beépítésre.  

   

3.5.2.1. ábra. Gépjármű hajtások 

Tengelykapcsoló javítása 

 

 

 

 

 

3.5.2.2. ábra. Elvi felépítése 3.5.2.3. ábra. Nyomólap elfogadható 

állapotban 

3.5.2.4. ábra. Széttört nyomólap 

Főbb részei: agy, tárcsa, betét és szegecsek, nyomólap, nyomórugók, oldó emeltyű és kiemelő 

csapok 

Jellemző meghibásodásai: 

Nem emel ki: 

Kapcsolótárcsa elgörbült (ütés max. 0,4 mm) 

Működtető bowden elszakadt 

Működtető hengerek nem működnek 

Túl nagy a holtjáték 

A kapcsolódó tárcsa agy bordázata berágódott 

A tárcsa rátapadt a lendkerékre (hosszú ideig nyugalomba volt) 

Tengelykapcsoló csúszik 

Nincs holtjáték (nyomólap nem szorít) 

Nyomórugók kilágyultak vagy törtek 

A súrlódó betét meglazult, leszakadt, elkopott, elégett 

A nyomólap ill. lendkerék felülete berágódott 

http://racing-bazar.hu/ShowImage.aspx?imgID=1003864709&imgX=1024
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Oldószerkezet elkopott vagy meghibásodott 

Olajosak a súrlódó betétek 

A tengelykapcsoló rángat: 

A kapcsolótárcsa agya kopott(max. játék 0,4mm) 

A lökéskiegyenlítő rugók a tárcsában töröttek 

Az emeltyűk nincsenek egy síkban  

(eltérés max. 0,3 mm) 

A nyomólap ferde 

A tengelykapcsoló zörög: 

A kinyomócsapágy kenetlen vagy törött 

A bordás rész kopott 

A forgattyús tengelyben lévő csapágy berágódott vagy törött 

Hidraulikus működtető szerkezet: 

Működtető henger és/vagy dugattyu sérülés 

Kuplungpedál visszahúzó rugó gyenge 

Tömítőgyűrű és porvédő hibák 

Ellenőrzések:  

Kuplungpedál hézag 10−15 mm 

Szegecsfej távolság min. 0,3 mm 

Csapágyak  

Nyomórugó erő azonos legyen 

Tengelykapcsoló tárcsa vastagsága egyenletes legyen 

A kuplungszerkezetet kíméletes használat során csak kivételes esetben kell vizsgálni. A fent 

említett meghibásodások esetén viszont szükséges javítani. Legtöbbször a kuplung tárcsa be-

tét és a kinyomó csapágy szokott tönkre menni, de előfordul, hogy az egész szerkezet cserére 

szorul. Szereléskor a légtelenítés is fontos. 

Sebességváltó javítása  

Kivitel: 

Mechanikus sebességváltó 

Hidromechanikus nyomatékváltó 

Főbb részei: Sebességváltó ház, tengelyek, fogaskerekek, szinkronizáló szerkezet, kapcsolóru-

dak és villák, csapágyak) 

Jellemző meghibásodásai: 

Zajos sebességváltó: 

Kevés a kenőanyag 

Nem megfelelő (magas viszkozitású hajtóműolaj) 

Kopott fogaskerekek (megnövekedett foghézag) 

Csapágykopás 

Kopott kapcsolóvillák 

Sebességből kiugrik: 

Kopott szinkronizáló szerkezet 

Gyenge reteszrugó, kopott kapcsolórúd hornyok (a kapcsolórudak helyzetét nem rögzíti) 
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Előtéttengelyek hosszirányú játéka nagy 

Csapágykopás 

A sebesség nehezen kapcsolható: 

Hibás tengelykapcsoló 

Hibás szinkronizáló szerkezet 

Magas motor üresjárati fordulat 

Kenőanyagszivárgás: 

A tömítőfelületek nem egysíkúak 

Hibás szimeringek 

Nem megfelelő kenőanyag (híg, magas olajszint) 

Alkatrészek jellemző hibái: 

Váltóház csapágyhelyek kiverődnek 

Házrepedés 

Tengelygörbülés, tengelyen bordakopás 

Fogaskerekek fogtörése, kipattogzása 

Szinkrongyűrű kopás 

Kapcsoló villavégek kopása 

Nyelestengely kopása 

Ellenőrzések: 

Váltóház csapágyhelyek kiverődés ellenőrzés mérőrúd + mérőgyűrű 

Tengely és furatkopásokat mikrométerrel és mérőórás furatmérővel 

Fogaskerekeket szemrevételezéssel 

Csapágyak ellenőrzése rezgésmérővel 

Javítása: 

Csapágy, fogaskerék, szinkrongyűrű, kis alkatrészek cserével 

Házrepedést hegesztéssel 

Furatkopásokat perselyezéssel 

Sebességváltók végellenőrzése: 

Melegedésvizsgálat 

Zajszintellenőrzés 

Tömítettségvizsgálat 

Kapcsolhatóság ellenőrzése 

Rezgésmérés 

Összetett foghézag mérése 

Tengelyek axiális és radiális hézagmérése 

Járatópadi vizsgálat 
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3.5.2.5. ábra. Személygépkocsi váltó 3.5.2.6. ábra. IFA tehergépkocsi váltó 

Kardántengelyek és csuklók javítása: 

Feladata: 

A motor által létrehozott és a sebességváltó által módosított nyomaték átvitele a kerekekhez.  

Motor elől, elsőkerékhajtás, hajtó féltengelyek elől.  

Motor hátul, hátsókerékhajtás, hajtó féltengelyek hátul.  

Motor elöl + sebességváltó, hátsókerékhajtás, hajtótengely („kardántangely“), hajtó fél-

tengelyek hátul.  

Motor elöl, hátsókerékhajtás, hajtótengely („kardántangely“), sebességváltó, hajtó félten-

gelyek hátul.  

Összkerékhajtás:  

– motor elöl/váltó/osztómű, hajtótengely előre és hátra, hajtó féltengelyek elöl és hátul.  

– motor hátul/váltó/osztómű, hajtótengely előre, hajtó féltengelyek elöl és hátul.  

Az elsőkerékhajtás hajtótengely rendszere két féltengelyből, azokon két-két homokinetikus 

csuklóból áll. Hátsó kerékhajtásnál, ill. összkerékhajtásnál az ún. kardántengely, ill. hosszú 

tengely több csuklóval és tengelytámasztó csapágyakkal egészíti ki a hajtótengely rendszert.  

A csuklók típusai a csuklóházba bemart golyópálya, illetve görgőpálya formája, ill. konstruk-

ciója alapján osztályozottak. A személygépjárművek hossz- és féltengelyei homokinetikus 

csuklóval szereltek. A haszongépjárművek, munkagépek hosszútengelyeinél gyakran alkal-

mazott a „kardántengely − kardáncsukló” konstrukció. A porvédő harang sértetlensége 

a csukló élettartamát döntően befolyásolja. A sértetlenség ellenőrzése a szervizátvizsgálás 

egyik legfontosabb eleme kell, hogy legyen. A beépítésnél az adott autótípusra kifejlesztett 

porvédő harangot előnyben kell részesíteni egy „általánosan” a csuklóra / tengelyre „passzo-

ló” porvédő haranggal szemben. Fontos a „harmonika” alakú kiképzés rádiusza is, továbbá 

ezeknek az elemeknek a száma – és ismét: az anyaga. Minden egyes „harmonika” szekciónak 

megvan a maga feladata, pl. a porvédő harang belső felületén a kenőanyag (speciális kenő-

zsír) elosztása. A porvédő harang tengely felöli részén − az utolsó harmonika alakú szekció − 

egy ún. „légtelenítő kamra”. A porvédő harang beépítésének utolsó fázisában fontos a porvé-

dő harang „lelégtelenítése”. A kenőzsír összetételének kialakításakor − többek között − figye-

lembe veszik a Hertz-féle felületi feszültséget, a golyó forgásából és az egyes elemek csúszá-

sából adódó súrlódási viszonyokat, a csukló külső és belső hőterhelését, valamint az a tény, 

hogy a zsírnak egy forgó alkatrészt kell a tömegére fellépő centrifugális erő ellenére megbíz-

hatóan kenni. Ezekből a tényekből adódóan a tengelygyártó cégek jelenleg egy +150 °C kenő 

speciális zsírt használnak. Egyfajta zsír alkalmazásában állapodtak meg a gyártók (ún. High 
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Temperature & Low friction zsír). A hosszú tengelycsonk beépítésénél új önzáró anyát – 

a rövid tengelycsonk beépítésénél gyakran csavarbiztosítást (pl. Loctite, Nicrolok) ír elő 

a gyártó. Mindkét esetben az autógyár által előírt meghúzási nyomaték betartása a csavar, ill. 

az anya esetében nagyon fontos. 

 

 

 

 

 

3.5.2.7. ábra. Komplett féltengely, 

a csuklón ABS-jeladóval 

3.5.2.8. ábra. A csukló csatlakozása 3.5.2.9. ábra. Összeépített, 

hosszú kardán 
 

Vizsgálat beépített állapotban − próbaúti tapasztalatszerzés  

Egyenesmeneti haladásnál, majd kikormányzásnál terhelésváltozással terheljük a hajtásláncot. 

Gázelvétel (esetleg fékezés) és gázadás váltakozásánál figyeljünk a kerék felől jövő hangokra.  

Kardántengelyek és csuklók hibái: 

  

3.5.2.10. ábra. Útról való lecsúszáskor felszakadt 

gumiharang, a gépkocsit autómentővel szabad csak 

mozgatni 

3.5.2.11. ábra. A belső csukló porvédő harangjának 

sérülése, a csere elkerülhetetlen. 

Ha erős „kattanó” hangot hallunk terhelésváltozásnál a kerék felől, akkor ez a csukló meghi-

básodására utalhat. Figyelem, itt minden más „egyébnek” egyébként rendben kell lenni. 

Ugyanis volt már többek között olyan, hogy a nem megfelelően rögzített kipufogó rendszer 

„felütött” a karosszériára és ez adta a terhelésváltozásánál a „koppanó” hangot. A terhelés 

váltáskori nyomaték a motor/váltó egység, és ezzel együtt a kipufogó-rendszer „bólintó” 

mozgását váltja ki. A motor – váltó egység gumi- vagy hidrobakokon keresztül rögzül a ka-

rosszériához, ezek az alkatrészek is (fellazulás, rögzítőcsavar kiesés, elasztikus elem szakadás 

stb.) adhatnak rendellenes zajt.  

Fontos tudni: ha golyópálya már elkopott (helyi „kráter” képződés), vagy sérült, akkor a go-

lyó a golyópálya kikopott részében a csukló forgása közben „vándorol”, mivel az erősen ko-
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pott „kráterben” a megengedettnél nagyobb játéka van. Ez a „vándorlás” – a terhelésváltozá-

sánál ad egy jellegzetes „kattanó” hangot.  

 
3.5.2.12. ábra. Felületi hibák a csuklóban elkészített golyópályán 

A kerékcsapágy, ha hibás, akkor a kerék fordulatszámának függvényében ad hangot. Így tehát 

mondhatjuk, hogy a kerékcsapágy diagnosztikában a fordulatszámtól függ a hibás csapágy 

hangja, a csukló diagnosztikájában pedig − főleg − a terhelés változásától.  

Extrém esetben a csukló el is törhet. Ilyenkor a motor fordulatszáma megnövekszik, mert 

a differenciálmű a terheletlen oldalra küldi a nyomatékot. Ez esetben hatalmas „csatazaj” is 

hallható, az eltört részek „kalimpálása” miatt.  

Ritkább eset, amikor a féltengelycsukló bordás része megy tönkre, ami a kerékagy bordás 

részéhez csatlakozik. Ennél az esetnél a bordák a nagy terhelés miatt (sokáig tartó „kaparta-

tás”, nem megfelelően meghúzott tengelyanya) letörnek.  

Beépített helyzetben is ellenőrizhető a csukló. A felemelt járművön megfogjuk egyik kezünk-

kel a csukló közelében a féltengelyt, és előre-hátra megcsavarjuk. Ha a csukló hibás, akkor 

a tengelyen érezhető játékot „lógást” érzünk, ez az esetek 90%-ban csukló hibára utal.  

Meg kell vizsgálni, hogy vannak-e külső sérülések a tengelyen a porvédő harangon és a csuk-

lóházon. Itt a porvédő harang egy fontos elem, ha szakadt és zsíros, akkor a csuklót is nagyon 

alaposan meg kell vizsgálni, mert lehetséges, hogy víz került a csuklóba és ezáltal a csukló-

házban és a porvédő harangban egy víz-zsír „emulzió” képződött. Ez azt jelenti, hogy a go-

lyópályák és a csukló elvesztette a kenését. Meg kell vizsgálni, hogy a csuklót rögzítő csava-

rok megfelelően meg vannak-e húzva. 

A tengelyt kiszerelt, de nem szétszerelt állapotban is vizsgálhatjuk satuban (védőpofával) 

megfogva. A csukló megengedett szögelfordulásának megfelelően forgassuk a csuklót. 

A forgatás közben a csuklónak nem szabad akadozva, „szakaszosan” forogni, könnyűjárású-

nak kell lenni. Ha golyópálya már elkopott (helyi „kráter” képződés), vagy sérült, akkor 

a golyó a golyópálya kikopott részében a csukló forgása közben „vándorol”, mivel egy erősen 

kopott „kráterben” a megengedettnél nagyobb játéka van. Ezt a „vándorlást”, ill. a nem meg-

engedett játékot érzékeljük azáltal, hogy a csukló forgatása közben nem egyenletesen forog. 
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Ilyenkor érdemes a csuklót az előre és hátra menetnek megfelelően is megforgatni és figyelni 

a forgás közben esetlegesen fellépő egyenlőtlenségre.  

Figyelem: 100%-os hibafelvétel csak a csukló szétszerelt állapotában lehetséges.  

A fixcsuklós tengelynek nem szabad, hogy tengelyirányú játéka legyen.  

Osztóművek javítása: 

Több kerekes hajtások esetén a hajtó teljesítményt, nyomaté-

kot a tengelyekre elosztó osztóművek továbbítják. Az osztó-

művek felépítése, igénybevétele, meghibásodása nagyban 

hasonlít a sebességváltóhoz. Karbantartásuk és javításuk 

megegyezik a sebességváltókéval.  

 

 

 
3.5.2.13. ábra. IFA osztómű 

Differenciálművek javítása: 

A differenciálmű, magyar nevén kiegyenlítőmű feladata a hajtott oldalak felé a nyomaték 

átvitele, fordulatszám különbség lehetővé tétele mellett. Járművekben, a hajtott tengelyen 

történő felhasználás a legismertebb. 

Egyszerű és speciális változatai vannak. 

Bolygóhajtóműveket elsősorban nagy átté-

telek esetén alkalmaznak, ahol a kis mére-

tek is fontosak. Nehéz munkagépek, és 

terepjárók kerekeinél, összkerékhajtásoknál 

használható mint véglehajtás, így az egész 

erőátviteli láncot – a nagyobb fordulatszám 

miatt – kisebb  

nyomatékkal kell terhelni. Indítómotorok-

nál is elterjedt, mint nyomatéknövelő meg-

oldás. 

3.5.2.14. ábra. Differenciálmű metszeti képe 

Az a lehetőség, hogy egy adott bolygókerékhajtás attól függően, hogy melyik elemét rögzítik 

más és más áttételt valósít meg, váltóművekben, sebességváltókban jelent nagy előnyt. 

A bolygókerekes hajtóműveknél lehetőség nyílik a primer behajtás mellett egy másodlagos 

behajtás megvalósítására is (lásd a táblázat utolsó sorát). Ez lehetővé teszi olyan sebességvál-

tó készítését, ahol a másodlagos behajtást egy fokozatmentes hajtás végzi, ezzel a teljes hajtás 

fokozatmentes hajtássá alakítható azzal együtt, hogy csökkenthető a fokozatmentes hajtások 

nagyobb veszteségeit. A leggyakrabban használt bolygókerekes hajtások a gépkocsik diffe-

renciálművei. A primer és szekunder hajtás lehetőségét használja ki a Toyota Prius hibrid 

hajtású gépkocsi bolygókerekes sebességváltója is, ahol a napkereket az elektromotor hajtja, 

a belső fogazatú koszorút pedig a dugattyús motor. 
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A bolygóhajtóművek előnyei: nagy teljesítménysűrűség (kis térfogatban nagy teljesítményt 

visz át), nagy áttétel megvalósítása kis méretekben, több kinematikai lehetőség választása, 

csak csavaró reakciók ébredése, a bemenő és kimenő tengely egy egyenesbe esik. Hátrányai: 

nagy csapágyterhelések, nehezen szerelhető és hozzáférhető, bonyolult tervezés. A javítás 

bonyolultsága miatt általában cserével javítják. Hibamegállapítása mozgatás közbeni meg-

hallgatással történik. A csapágyhibákat megbontással, a fogletöréseket szemrevételezéssel 

vizsgálják. 

3.5.3. Futóművek javítása 

Személygépkocsik és kisteher járművek futóművének javítása 

  
3.5.3.1. ábra. Audi A4 mellső futómű a fékszerkezet-

tel és féltengellyel 

3.5.3.2. ábra. Audi A4 hátsó futómű a fékszerkezettel, 

féltengellyel, differenciálművel, 

Merev első tengely kialakítással csupán haszonjárművek és az összkerékhajtású személygép-

kocsik esetében találkozhatunk. A személygépkocsik nagy többsége független- felfüggeszté-

ses kivitelű (McPherson kerékfelfüggesztés vagy keresztlengőkaros). 

 

1. hordozócső,  

2. dugattyúrúd, 

3. alsó rugótányér 

4. tartó,  

5. stabilizátor rúd, 

6. segédkeret (mellső 

     kereszttartó) 

7. stabilizátor, 

8. motortartó bak, 

9. felső rugótányér, 

10. támcsapágy, 

11. kiegészítő rugó, 

12. védőgumi, 

13. kengyel, 

14. kerékagy, 

15. biztosító csavar 

3.5.3.3. ábra. McPherson kerékfelfüggesztés és fő részei 
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A hátsó futómű kialakítások lehetnek: 

Mc Pherson hátsókerék kerékfelfüggesztés 

Hosszlengőkaros hátsókerék-felfüggesztés 

Ferdelengőkaros hátsó felfüggesztés 

A kerékfelfüggesztés leggyakoribb hibái: 

Fellazulnak a lengőkarok és a tengelytest között lévő gumiágyas rögzítések, a gumiperse-

lyek rugalmas betétjei megrepedeznek, az illesztési hézag megnő. 

Golyóscsapos konstrukciók esetén a gömbcsapok kikopnak a kerék oldalirányú mozgása 

megnő. 

Merev tengelyes szerkezeteknél a függőcsapszeg megkophat, eltörhet. 

Kerékcsapágyak holtjátéka megnövekszik, mely töréshez vezethet. 

A kormányrudazat golyóscsapjai és csuklópontjai megkophatnak. 

Stabilizátorok bekötési pontjai fellazulhatnak, eltörhetnek. 

A kerékfelfüggesztés hibáinak vizsgálata a mozgatópad segítségével történik. 

A mozgatópad vezérlése távvezérlővel történik. A vizsgálatot végző személy a jármű alól 

(szerelőaknából) tudja az egyes mozgáskombinációkat irányítani. A mozgatópad meghajtása 

történhet pneumatikus illetve hidraulikus hajtással. 

A futómű mozgató padok általános mozgásirányai 

– 6 mozgási irány (jobbra-balra mozgás és forgatás, előre hátra mozgás)  

– forgatással a kormányelemek vizsgálatához  

   

3.5.3.4. ábra. Mozgatópad hossz-

irányú mozgatása 

3.5.3.5. ábra. Mozgatópad ke-

resztirányú mozgása 

3.5.3.6. ábra. Mozgatópad forgó 

mozgása 

Hosszanti vizsgálat során a járművet befékezett kerekekkel vizsgáljuk, mivel ha nem fékez-

nénk a kerekeket akkor csak gördülnének a vizsgálat során. Ebben az üzemállapotban az első 

és hátsó futóművek is vizsgálhatók. A mozgatópad menetirány szerint előre és hátra mozdul. 

Vizsgálható alkatrészek: 

trapézkarok, 

hosszlengőkarok, 

rugókötegek, 

lengéscsillapítók bekötési pontjai, 

tárcsafék esetében a fék szerkezeti elemeinek rögzítettsége, 

merevhidas járműesetében pedig a teljes híd hosszirányú megtámasztása. 

A keresztirányú mozgatás során a menetirány szerint jobb oldali vizsgáló lap mozdul el a jár-

mű hossztengelyére merőlegesen. A kerekek a haladási irányra merőlegesen kifelé és befelé 

feszülnek. Ekkora elmozdulás esetén az előírt nyomású gumiabroncs már megcsúszik az acél 
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bordáslemezen, tehát a lap visszaállásakor már húzott lesz az addig nyomott felfüggesztési 

elem.  

Vizsgálható alkatrészek: 

függőcsapszegek, 

lengőkar csapágyazások, 

szilentblokkok, 

McPherson felfüggesztések, 

trapézkarok, 

keresztben elhelyezett rugókötegek, 

kerékcsapágyak 
 

Futómű alkatrészek és javítása 

Lengőkarok és támasztó gömbcsapok (cserével javítunk). 

Ez a szerkezeti egység is kiemelt biztonsági elem ezért épsége, javítása nagy figyelmet, gon-

dosságot igényel. A lengőkar kiszerelése során figyelni kell, hogy megfelelő kinyomó szer-

számot alkalmazzunk, mikor a tengelycsonkból kipréseljük a gömbfejet. 

Beszerelés során figyelni kell, hogy a szilentblokkok illetve a gömbcsapok porvédő gumiha-

rangjai sértetlenek–e. Sérülés esetben cseréjük szükséges. A gumi porvédőn bármilyen kis 

mértékű sérülés sem megengedett, hiszen itt a szennyeződés a forgó pontokhoz tud jutni, ami 

a szerkezet gyors tönkremeneteléhez vezethet. Beszerelésnél, különösen sérült járművek ese-

tében, nagy figyelmesen meg kell győződnünk az alváz és a karok felfüggesztési pontjainak 

épségéről. Ilyen sérült járművek esetében, a rögzítési pontokat méréssel kell ellenőrizni. Ha 

javító készletet alkalmazunk, az tartalmazza a szerelés során szükséges kötőelemeket is. 

Azonban ha járulékos szerelés miatt szereltük ki a lengőkar szerkezeteket, akkor összeszerelés 

esetén mindig új, nagy szilárdságú csavarokat kell alkalmazni, és természetesen nem szabad 

elfelejteni a megfelelő csavarbiztosításokat. A szerelés végső fázisaként minden esetben 

a kötőelemek előírt nyomatékkal történő meghúzása szükséges. 

Kormányösszekötő gömbfej. 

Működési módjukat tekintve ezek a gömbfejek is ugyanazon az elven működnek, mint a tá-

masztó gömbcsapok. Feladatuk pedig a kormányrudazat összekötése az irányzó karokkal, 

kormányművel illetve a segédirányító berendezéssel. Ezekre a szerkezeti elemekre is igaz, 

hogy szinte karbantartásmentesek. A porvédők épségére itt is nagy hangsúlyt kell fektetni, 

hiszen a szennyeződések hatására az élettartam rohamosan csökken. Szereléskor figyelni kell, 

hogy a jobb és bal oldali gömbcsapoknak ellentétes a menetemelkedésük, mivel ezek állításá-

val lehet a kerékösszetartást módosítani. 

Futóműveket szerelés után mindig, de üzemeltetés közben is ellenőrizni, mérni és beállítani 

szükséges megfelelő futómű ellenőrző készülékkel.  

A futóművek beállításához mechanikus, optikai, optikai-mechanikus, elekrtonikus-

mechanikus és tisztán elektronikus mérőműszereket alkalmaznak. Mindegyik műszer ingával 

vagy libellával határozza meg a függőleges irányt. Vízszintes síkban a mérőfejek között gu-

mizsinórok, fény- vagy infrasugarak teszik lehetővé a mérést.  
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A futómű-beállító műszereknek az első tengelyen a kerékösszetartás, a kerékdőlés, a kerékel-

tolódás, az utánfutás, a csapterpesztés és a kanyarodási szögeltérés; a hátsó tengelyen a ke-

rékösszetartás, menettengely szög és kerékdőlés; a tengely-helyzetek közül a hátsó kerékelto-

lódás, keréktáveltérés, nyomtávkülönbség és a tengelyeltolódás mérésére kell alkalmasnak 

lenniük. 

A futóművek beállításának ellenőrzése akkor szükséges, ha: 

– a gépkocsi menettulajdonságai nem megfelelőek, 

– a gépkocsi megsérült, 

– a felfüggesztés bizonyos alkatrészeit kicserélték, 

– a gumiabroncsok egyenlőtlenül kopnak. 

– A gumiabroncs-kopások gyakran már normál használat során, kis üzemeltetési sebes-

ség mellett is fellépnek. 

Kerékfelfüggesztéssel és futómű beállítással összefüggő hibák. 

Hiba Lehetséges hibaokok 

Abroncskopás az első keréken  

– fűrészfog jellegű  kopás – kormánytrapéz hibája (első tengely fer-

de állása, elgörbült kormányfőkar, 

irányzókarok) 

 – hátsó tengely ferde állása 

 – túl nagy csapágyhézag 

 – kerékösszetartás és kerékdőlés nem 

megfelelő értéke 

 – elcsavarodott alváz és felfüggesztési 

pontok 

  

– gumiabroncs belső élének egy oldalú 

kopása 

– kerékszéttartás értéke túl nagy (negatív) 

 – kerékdőlés értéke túl nagy (negatív 

irányban) 

  

– gumiabroncs külső élének egy oldalú 

kopása 

– kerékdőlés értéke túl nagy (pozitív 

irányban) 

 – kerékszéttartás értéke túl nagy (pozitív) 

  

Abroncskopás a hátsó keréken – elcsavarodott alváz és felfüggesztési 

pontok 

 – hátsó tengely ferde állása 

 – kerékösszetartás és kerékdőlés nem 

megfelelő értéke 
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Hiba Lehetséges hibaokok 

Gépjármű az egyik irányba elhúz – hátsó tengely ferde állása 

 – első tengely ferde állása 

 – elcsavarodott alváz és felfüggesztési 

pontok 

 – kormánytrapéz hibája (első tengely fer-

de állása, elgörbült kormányfőkar, 

irányzókarok) 

 – nem megfelelő, oldalankénti eltérő, te-

kercsrugó beépítése (pl. eltérő huzalvas-

tagság) 

 – egyik keréktárcsa oldal irányú ütése 

 – azon az oldalon, amelyik irányban elhúz 

a jármű, a kerékdőlés értéke túl nagy 

 – egyes kerekeknél eltérő levegőnyomás 

 – eltérő gumiabroncsok használata 

  

Gépjármű „szitál” – kiegyensúlyozatlan kerekek 

 – hibás lengéscsillapítók 

 – kerékfelfüggesztési hibák 

 – egyes kerekeknél eltérő levegőnyomás 

 – túl nagy kerékcsapágy hézag 

 – egyes gömbcsapok túlzott mértékű ko-

pása 

 – keréktárcsák oldal irányú ütése 

  

Jármű nehezen kormányozható kanyarban – utánfutás értéke nem megfelelő (túl 

nagy) 

  

Járművet nehéz „úton tartani” – egyes kerekeknél eltérő levegőnyomás 

 – hibás lengéscsillapítók 

 – utánfutás értéke nem megfelelő 

 – kerékfelfüggesztési pontok elcsavarodá-

sa 

Hibadiagnosztika az első tengelynél 

Hiba Ok Elhárítás 

Kerékösszetartás eltérés – hibás lengőkar 

szilentblokkok 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 

 – nyomtávrúd gömbcsa-

pok kopottak 

– cseréljük a gömbcsapo-

kat 
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Hiba Ok Elhárítás 

 – irányzó karok eldefor-

málódtak 

– cseréljük a az irányzóka-

rokat 

 – elgörbült a nyomtávrúd – cseréljük a 

nyomtávrudat 

  –  

Kerékdőlés eltérés – hibás lengőkar 

szilentblokkok 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 

(kerékdőlés értéke nem az elő-

írt, de nem állítható) 
– keresztlengőkar elcsava-

rodása 

– cseréljük a 

keresztlengőkart 

 – nyomtávrúd gömbcsa-

pok kopottak 

– cseréljük a gömbcsapo-

kat 

 – első kereszttartó elcsava-

rodása 

– cseréljük a kereszttartót 

 – deformálódott alváz – alváz húzatással történő 

javítása 

 – rugóláb deformálódása – cseréljük a rugólábat 

   

Utánfutás eltérés – lengőkar elcsavarodása – cseréljük a lengőkart 

(utánfutás értéke nem az előírt, 

de nem állítható) 
– rugóláb deformálódása – cseréljük a rugólábat 

 – hibás lengőkar 

szilentblokkok 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 

 – deformálódott alváz – alváz húzatással történő 

javítása 

Hibadiagnosztika a hátsó tengelynél 

Hiba Ok Elhárítás 

Kerékdőlés eltérés – hibás lengőkar 

szilentblokkok a hátsó 

futóműnél 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 

 – deformálódott alváz – alváz húzatással történő 

javítása 

 – hibás szilentblokkok a 

hátsó hajtóműnél 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 

 – deformálódott 

hosszlengőkar 

– cseréljük a 

hosszlengőkarokat 

 – a hátsó tengelyfelfogatás 

eldeformálódott 

– cseréljük a hátsó tartó-

elemet 
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Hiba Ok Elhárítás 

Kerékösszetartás eltérés – a hátsó tengelyfelfogatás 

eldeformálódott 

– cseréljük a hátsó tartó-

elemet 

 – hibás lengőkar 

szilentblokkok a hátsó 

futóműnél 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 

 – deformálódott alváz – alváz húzatással történő 

javítása 

 – hibás szilentblokkok a 

hátsó hajtóműnél 

– cseréljük a 

szilentblokkokat 
 

A lengéscsillapító ellenőrzése és cseréje 
 

Lengéscsillapítók műszeres vizsgálata 

A lengéscsillapítók vizsgálata a diagnosztikai vizsgálatok keretén belül legalább annyira in-

dokolt, mint a javítóiparban, mert az itteni értékeléssel mutatják ki az üzem- és balesetbizton-

ságra ható hibákat és az alkatrészcserék szükségességét.  

A dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA). A hatósági méréstechnika csak ezt az 

eljárást engedi meg. Az EUSAMA eljárás a talperő (a keréktalppont és az útfelület), illetve 

a keréktámasz között ébredő változása alapján minősíti a lengéscsillapítót. 

A kiértékelés fő előnye a típusfüggetlenség. EUSAMA ajánlás szerint a vizsgálat a következő 

skála szerint értékelhető: 

60…100% nagyon jó; 

45…60% jó; 

30…45% gyenge; 

20…30% elégtelen; 

1…20% veszélyes; 

0% nincs érintkezés a talajjal. 

Egyes berendezések a kiértékeléshez az úgynevezett B% jellemzőt használják. Ezt az mutatja 

meg, hogy mennyivel csökken a statikus talperő értéke rezonanciaállapotban. 

A két mérési jellemző egymást kiegészítő értéke: A% + B% = 100. 

Ha 0%-ot mérünk, akkor a kerék a talajtól való elszakadás határhelyzetében van. A kerékter-

helés ilyenkor 0 és 2Gstat között változik. EUSAMA ajánlás szerint két azonos tengelyen 

lévő kerék mért értékeinek különbsége nem lehet nagyobb 20…25%-nál. 

A nem megfelelő mérési eredmény esetén párban kell cserélni a lengéscsillapítókat. 
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Haszongépjármű futóművek javítása 

 
 

3.5.3.7. ábra. Busz meghajtott mellső tengely 3.5.3.8. ábra. Tehergépkocsi hátsó tengely 

Haszongépjármű futóművek a nagyobb teherviselés miatt általában robosztus felépítésűek. A 

merev hídházban helyezik el a differenciálműveket, amelyekről a kihatás féltengelyekkel tör-

ténik. A mellső tengelynél előforduló hibák/ellenőrzésük/javításuk: 

Tengelycsonk csapágyhely kopás/mérés mikrométerrel/cserével javítják. 

Tengelycsonk törés repedés/mágneses repedés vizsgálat és szemrevételezés/csere. 

Tengelycsonk csapszeg és persely kopása/ mérés mikrométerrel/cserével javítják. 

Csapágyak fáradásos törése/ szemrevételezés/csere. 

Kerékagy csapágyfuratok kopása/ mérés mikrométerrel/cserével javítják. 

A hátsó tengelynél előforduló hibák/ellenőrzésük/javításuk: 

Féltengelyek törése/ szemrevételezés/csere. 

Féltengely csapágyak fáradásos törése/ szemrevételezés/csere. 

Rugózás javítása 

Az alváz és a futómű közé azért kell rugókat építeni, hogy az úgy egyenetlenségeiből szárma-

zó erőhatások letompításával a jármű szerkezeti részeit megkíméljék, növeljék az utazási biz-

tonságot és a kanyarstabilitást, megbízhatóan szállíthassanak árukat valamint magasabb le-

gyen az utazási kényelem. A kerekek talajra szorításával növeli a tapadást, és így a kormány-

zás hatékonyságát. A rugózás feladata a toló- és fékezőerők átadása az alváznak. 

Laprugó 

A rugó anyagaként legtöbbször szilícium, mangán, króm és vanádium ötvözésű acélokat 

használnak. Általában félelliptikus rugóként alkalmazzák a több laprugóból összeállított ru-

góköteget.  A gépjárművekben alkalmazott hordrugók közül a legsokoldalúbb, mert elvileg 

minden irányú erőt és nyomatékot fel tud venni. Főleg kis és nagy tehergépkocsiknál alkal-

mazzák. Hibái: fáradásos törés, repedés. Ellenőrzése: szemrevételezés. Cserével javítják. 

Csavarrugó (tekercsrugó) 

A független kerékfelfüggesztések kialakításánál használják. A csavarrugó kis helyszükséglete 

és tömege lehetővé tette a lengőtengelyes megoldások variálhatóságát. Mivel csak egyirányú 

erő felvételére alkalmas (vonóerő átadására nem), lengőkarok beépítése szükséges. Csillapító 

hatása nincs, így nagyobb hatású lengéscsillapító beépítése szükséges.  
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Torziós rugó 

A torziós rúd rugóacélból készült rúd, melynek egyik végét az alvázhoz rögzítik, a másik vé-

gét pedig lengőkarhoz csatlakoztatják. A torziós rugónak nincs csillapító hatása, azért erős 

lengéscsillapító beépítése szükséges. Karbantartási igénye kicsi. 

Légrugó 

A leggyakrabban alkalmazott változat, működéséhez sűrített levegős rendszer szükséges, 

emiatt elsősorban teherautókban és autóbuszokban használják 

A rugók hibái: fáradásos törés, repedés. Ellenőrzése: szemrevételezés. Cserével javítják. 

3.5.4. Fékberendezések javítása 

A gépjárművek lassítására, megállítására és rögzítésére használt szerkezeteket fékberendezé-

seknek nevezzük. Megkülönböztetünk üzemi, biztonsági és rögzítő-féket. 

A fékberendezések másik csoportosítási lehetősége, a működtető erőt közvetítő közeg szerinti 

csoportosítás: hidraulikus és pneumatikus (légfék). 

3.5.4.1 Hidraulikus fékberendezések javítása 

A járművek fékszerkezetei két fő csoportra oszthatók: dobfékre és tárcsafékre. 

 

 

 

 

 

3.5.4.1. ábra. Négy dugattyús, fix 

nyerges Ate tárcsafék (Forrás: 

Ate) 

3.5.4.2. ábra. A fékdobon feltünte-

tett kopáshatár 

(fotó: Kőfalusi) 

3.5.4.3. ábra. Dobfékpofa automa-

tikus utánállítóval  

(fotó: Kőfalusi) 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

A gépjármű fékberendezések hatásosságának ellenőrzése mind a hatósági vizsgáló állomások, 

mind a javító-karbantartó műhelyek egyik legfontosabb feladata. A fékberendezésnek mindig 

kifogástalan műszaki állapotban kell lennie, ennek hiányában a jármű nem vehet részt a forga-

lomban! A fékberendezés diagnosztikai vizsgálata két céllal történhet:  

 az egyik az időszakos forgalombiztonsági vizsgálat keretei között, a hatósági 

e1őírásokban rögzített minősítés szerint a fékműködés ellenőrzése,  

 a másik a szervizmunkák során szükséges állapotvizsgálat végrehajtása.  
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Ez utóbbi történhet a futásteljesítményhez kötött szervizátvizsgálások keretében vagy hibatü-

net esetén. Az ellenőrzés során meg kell győződni a típusra vonatkozó névleges tulajdonságok 

meglétéről, illetve hibatünet esetén meg kell állapítani a konkrét hibát, a műszaki állapotrom-

lás mértékét. A fékjavítási munkákat (beleértve az alkatrészcserét is), mindig műszeres fék-

vizsgálatnak kell követnie! 

A fékhatásosság ellenőrzésének számos módszere, vizsgálóberendezése és műszer-változata 

alakult ki. Nem törekedve teljességre, először tekintsük át a két fő vizsgálati lehetőséget. 

A) Közúti fékvizsgálat: gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata  

A gépjárművek fékezési tulajdonságainak a vizsgálata a fékezés valóságos körülményei kö-

zött végzett közúti vizsgálat, mely a fékút és a lassulás értékelésével történik. A gépjárművek 

típusvizsgálata során alkalmazott módszer, melynek során a fékutat, a lassulásváltozást és 

a fékműködtető erőt együttes kell regisztrálni.  

B) Műhelyfeltételek között végzett fékvizsgálat: fékerőmérés 

A hatósági ellenőrzési és a javítóipari gyakorlatban a közúti fékezési vizsgálatot, mely alter-

natív módszerként megmarad, szükségszerűen fel kellett váltania a műhelycsarnokokban el-

végezhető műszeres mérésnek, hogy biztonságosan minden minősítést zavaró körülményt 

(időjárás, forgalmi viszonyok, szubjektív megítélési lehetőséget) ki lehessen küszöbölni. 

A műhelyfeltételek között végzett vizsgálatok nem fékezési vizsgálatok, hanem többnyire 

a kerékfékszerkezet által előállított fékerő mérésén alapulnak. 

Napjainkban a legelterjedtebben használt és a jövőre nézve is meghatározó üzemeltetői fék-

minősítési módszer a görgőspadi fékerőmérés módszere. A görgős fékerőmérő villamos mo-

torjai az álló gépkocsi kerekeit (egyszerre az egy tengelyen lévőket, de azokat egymástól füg-

getlenül) görgőpárokon keresztül állandó sebességgel forgatják. A hajtott járműkerék kerületi 

sebessége berendezéstípustól, alkalmazási területtől (személygépjármű vagy haszongépjármű) 

függően: 2,5−5,5 km/h közötti érték. A vizsgálat lényege az, hogy megállapítsuk a fékműköd-

tető erő, illetve a kivezérelt nyomás függvényében a kerékfékszerkezet (fékező) nyomatékát. 

Azt, hogy létre tudja-e hozni az előírt (gyári, hatósági) névleges értékeket, olyan jelleggel 

alakul-e karakterisztikájuk, ahogy a gyártó megkívánja, illetve, hogy az egyes kerékfékszer-

kezetek tengelyenként, egymáshoz viszonyítva milyen összetartozó értékpárokat adnak. 

A görgős fékpadi vizsgálat során a gépjármű egy tengelyének kerekeivel áll a fékpadra, a fék-

pad mérőegységei kerekenként önállóak.  

Összekerékhajtású gépjárműveknél és ikertengelyes járművek vizsgálatánál körültekintően 

kell eljárni illetve kiegészítő berendezésre van szükség. 

Görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

A gépjárművek fékminősítése a fékszerkezet hatásosságára, ezen belül a gépjármű lefékezett-

ségére, az egy tengelyen lévő fékszerkezetek azonos működtető erőnél kialakuló erőeltérésére 

és a fékerőingadozásra ír elő követelményeket. A közúti járművek hatósági vizsgálatának 

egységes fékvizsgálati technológiája ezt az alábbiak szerint konkretizálja:  
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Üzemi fék esetén: 

tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett 

végzett mérés eredményei alapján: 

a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, 

a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és 

a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában. 

Izomerővel működtetett rögzítő fék esetén  

tengelyenként a legnagyobb, illetőleg megcsúszás esetén a megcsúszás előtt mért legnagyobb 

fékerők értékei alapján: 

a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint 

amennyiben a megcsúszás nem érhető el, akkor a mért fékerőt az előírt minimális fékerő 

százalékában. 

Rugóerőtárolós rögzítő fék esetén  

tengelyenként az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján: 

a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint 

a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában. 

A fékerőingadozást, a fékerőeltérést, tehát közvetlenül a szliphatár elérése előtt állapítsuk 

meg. Az egy tengelyen lévő kerekek fékerő-eltérésnek a teljes fékezési tartományban nem 

szabad túllépnie a megengedett 20% értéket.  

Problémát okoz ha a fékerő csak rendellenesen nagy működtető, ún. megszólalási erőnél kezd 

kialakulni. 

A fékerő növekedése, majd a működtetőerő megszüntetése utáni csökkenése, tehát a felfutó 

ág és a fékoldásra jellemző lefutó ág között hiszterézis terület alakul ki. 

Ennek rendellenes nagysága lassú fékoldásra, a csővezetékekben lévő rendellenes fojtásra, 

a mechanikus elemek megszorulása vagy a fékpofák feltapadására enged következtetni.  

Gyakori rendellenesség a fékdob ovalitásából, ill. a féktárcsa ütéséből származó 

fékerőingadozás, mely a karakterisztika-vonalat hullámossá torzítja. A hatósági minősítő mé-

résnél az ingadozást a működtetőerő állandó értéke mellett (PN), az ún. kitartott mérés során 

vizsgáljuk. A fékerőingadozás hang és kormányszerkezet rezgésgerjesztő hatása nagyobb 

sebességről, 100-120 km/h történő fékezésnél jelentkezik fokozottan.  

A hidraulikus üzemi fékrendszer jellemző hibái és javításuk 

Fékdob súrlódó felületének kopása és a fékpofák betéteinek kopása gyárilag összehangolt. 

Legtöbbször a kopás nem egyenletes, ezért a fékmérésnél ez kimutatható.  

Féktárcsák vastagsági mérete kopik/mérése tolómérővel/javítása leesztergálással (min méret!) 

Fékdobok belső átmérője kopik, túlhevül/ mérése tolómérővel/javítása felesztergálással (max 

méret!) A fékdob belső átmérőjének maximális méretét gyárilag megadják, ennél nagyobbra 

nem ajánlatos felszabályozni. A fékdob felesztergált átmérőjét ismerve a csatlakozó fékpofá-

kat készülékben ugyan arra az átmérő értékre kell szabályozni. 
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Fékvezetékek hibái: mechanikai sérülés, öregedés, repedezés/ vizsgálat nagyítóval, szemrevé-

telezéssel/javításuk cserével. 

A fékfolyadék  

A fékfolyadék a közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos, ezért műszaki jellem-

zőire számos előírás és szabvány vonatkozik. Az ISO 4925 az egész világra kiterjedő szab-

vány, mely az előbb említetten alapul. Németország például ezt a DIN 4925 számon vette át. 

DOT (Department of Transportation) az Amerikai Közlekedési Minisztérium előírása, mely 

az FMVSS 116 első három kritériumát tartalmazza, és ez alapján számmal jelölt osztályokba 

sorolja a fékfolyadékokat. A hazánkban forgalomba kerülő fékfolyadékok flakonjain is ezt 

„DOT számként” feltüntetik.  

A fékfolyadék higroszkópikus, ezért megköti a környezetében lévő nedvességet. A féktömlők 

anyagán, valamint a tömítések hézagainál nedvesség diffundál át. A fékfolyadék víztartalmá-

nak növekedése csökkenti a forráspontot. Erőteljesebb, vagy hosszabb fékezésnél a fékfolya-

dék hőmérséklete elérheti a 130 °C-ot. Ha a kissé hőszigetelő fékbetét vastagsága a 2 mm-es 

kopási határig csökken, a fékfolyadék hőmérséklete elérheti a 160 °C-ot. A fékbetétben az 

azbesztet helyettesítő fémszemcsék jobb hővezetők, ami fokozza a forrásveszélyt.  

Ha a fékfolyadék üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a víz forráspontja, elkezdődik a gőzbu-

borék képződés. Hatása hasonló a nem megfelelő légtelenítéséhez. A fékpedál padlóig bees-

het anélkül, hogy a gépkocsi lassulna. Kevésbé súlyos esetben „csak" csökken a fékerő. Ha 

a fékfolyadék ismét lehűl és a gőzbuborékok cseppfolyóssá, azaz összenyomhatatlanná vál-

nak, a fékhatás is eléri a szokásos értéket. A fékfolyadék minősítés alapja a forráspont. Ennek 

mérését kell előnyben részesíteni, még akkor is, ha drágább. A mérés eredménye független 

a fékfolyadék fajtától és DOT osztályba sorolásától. A fékfolyadék cserére akkor kell, hogy 

sor kerüljön, amikor a fékfolyadék forráspontja veszélyes módon lecsökkent, illetve letelt 

a gyártó által javasolt csere periódus. A fékfolyadék cserénél a gépkocsi gyártója által javasol-

tat kell alkalmazni (ez általában 2−3 év). A cserét speciális légtelenítő készülékkel kell vé-

gezni. A fékrendszer többi alkatrészét meghibásodás esetén cserélik. 

 

3.5.4.2. Légfékberendezés javítása 

A légfékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

A fejezetben a légfékrendszer időszakos hatósági vizsgálatához alkalmazható mérő-

adatgyűjtő berendezés műszaki jellemzőit, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és 

a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét ismertetjük kivonatosan.  

Ezt a vizsgálatot ma az EU országokon kívüli nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 

kategóriájú légfékes személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkal-

mazandó.  
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A jármű légfékrendszerének ellenőrzésére szolgáló számítógéppel vezérelt berendezés, 

amelynek segítségével 

a légfékes járművek fék-

rendszerében, a felszerelt 

vizsgálócsatlakozóknál, 

legalább 5 helyen egyide-

jűleg lehet megmérni az ott 

kialakult sűrített levegő 

nyomását, illetőleg a nyo-

más változását a mérés 

kezdetét követő időszak-

ban.  

3.5.4.4. ábra. Légfékberendezés sematikus vázlata 

A műszer lehetővé teszi  

– az „időszakos műszaki vizsga” üzemmódban az automatikusan lefolytatott légfékrend-

szer-vizsgálatot, a mért adatok tárolását, a mérési eredmények kiértékelését és doku-

mentálását, 

– „diagnosztikai” üzemmódban a műszer alkalmas max. 16 bar túlnyomású pneumatikus 

rendszerek különféle nyomásviszonyainak vizsgálatára.  

A mérések során mintavételnek nevezzük azt a műveletet, mikor a számítógép olyan sebes-

séggel méri meg egymás után a különböző helyekre felhelyezett nyomásérzékelők által érzé-

kelt értékeket, hogy az összetartozó értékek mérése egy időpontnak tekinthető. A mintavétel-

hez tartozó mért adatok egy mérési pontot alkotnak. Ezeket az adatokat kell a képernyőn áb-

rázolni, illetve ezen adatokból kell meghatározni statisztikai átlagszámítással az adott pontok-

ban, egy bizonyos pillanatban - a kialakult nyomást.  

A légfékrendszer működőképességet a vizsgált jármű sűrített levegős fékrendszerének − aláb-

biakban felsorolt − kiemelt alkotóelemei/funkciói műszeres ellenőrzésével (mérésekkel) kell 

ellenőrizni. Ezek a következők:  

1. nyomásszabályozó, 

2. légsűrítő, 

3. többkörös védőszelep, 

4. a rendszer tömítettsége. 

A főegységek vizsgálata 

A vizsgálat előkészítése során meg kell állapítani a főegységek beállítási adatait:  

a nyomásszabályzó szelep adatait, 

a rendszer feltöltési idejét,  

a nyomásszabályzó szelep bekapcsolási nyomását: PBe (bar), 

a nyomásszabályzó szelep kikapcsolási nyomását: PKI,(bar).  

Ez utóbbi kettő gyári adat.  

A főegységek tételes vizsgálata, a megfelelőségi kritériumok 
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A nyomásszabályzó ellenőrzése 

A műszeres mérés célja a nyomásszabályzó ki és bekapcsolási nyomásának, illetve kapcsolási 

intervallumának ellenőrzése. Alkalmasnak minősítendő a nyomásszabályzó, ha a bekapcsolási 

nyomásnál mért érték megegyezik a gyári adattal vagy annál legfeljebb 0,4 bar-ral nagyobb, 

illetve annál legfeljebb 0,6 bar-ral kisebb és a kikapcsolási nyomásnál mért érték megegyezik 

a gyári adattal vagy annál max. 0,4 bar-ral nagyobb, illetve annál legfeljebb 0,3 bar-ral ki-

sebb. 
 

A légsűrítő ellenőrzése  

A műszeres mérés célja a gépjármű légsűrítő szállítóképességének ellenőrzése. A minősítés 

elsődleges kritériumai a gyártó által megadott nyomás és időértékek. Ha a mért idő legfeljebb 

198 s, (10%-os időtúllépés, legfeljebb 240 s) a jármű alkalmasnak minősítendő. Ha az időtúl-

lépés meghaladja a 20%-ot, a jármű alkalmatlannak minősítendő. 
 

A többkörös védőszelep (és a figyelmeztető jelzések) műszeres ellenőrzése  

A műszeres mérés célja a segédberendezéseket ellátó sűrített levegő rendszer sérülése esetén 

az üzemi fék megmaradó energiaellátásának ellenőrzése, az üzemi fékberendezés egyik köré-

nek sérülése esetén a biztonsági fékezést lehetővé tévő másik fékkör megmaradó energiaellá-

tásának ellenőrzése, a sűrített levegős fékrendszer légtartályainak feltöltési sorrendjének elle-

nőrzése.  
 

Az üzemi fékkörök légtartályainak feltöltési sorrendjének ellenőrzése 

A jármű légtartályaiból a sűrített levegőt le kell engedni, majd a nyomást növelni kell. 

A nyomásemelkedésnek az üzemi fékrendszer légtartályaiban kell először megjelennie. Amíg 

az üzemi fékrendszer légtartályaiban a nyomás nem haladja meg a 4,00 bar-t, a rögzítőfék 

oldására szolgáló sűrített levegőt tároló légtartályban a nyomás nem emelkedhet a környezeti 

nyomás fölé. Ha ez a feltétel nem teljesül, a jármű alkalmatlannak minősítendő. 
 

Az üzemi fékkörök biztosításának ellenőrzése 

Egy sűrített levegővel működő segédberendezés hirtelen, nagyfokú sűrített levegővesztést 

okozó meghibásodása esetén (pl.: egy légrugó vagy csővezeték jelentős sérülése esetén) az 

üzemi fékkörökben visszamaradó nyomás nem lehet kisebb, mint 4,0 bar. Ha ez a feltétel nem 

teljesül, a járművet alkalmatlannak kell minősíteni.  
 

Az üzemi fékrendszer egyik köre megmaradó nyomásának ellenőrzése a másik kör nyomás-

csökkenése esetén 

Az 1. üzemi fékkör kiesése esetén a 2. üzemi fékkörben maradó nyomás ellenőrzése, illetve 

a 2. üzemi fékkör kiesése esetén az 1. üzemi fékkörben a visszamaradó nyomás ellenőrzése. 

Az egyik fékkör hirtelen, nagyfokú sűrített levegővesztést okozó meghibásodása esetén az 

épen maradó üzemi fékkörben maradó nyomás nem lehet kisebb, mint 4,0 bar. Alkalmasnak 

minősítendő a védőszelep: ha a sérült légtartályban a levegő nyomása 3 bar alatt stabilizáló-

dott, az épen maradt tartályban a nyomás legalább 4 bar. Ha az előbbi feltétel nem teljesül, 

a védőszelep (és a jármű) minősítése: alkalmatlan.  
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A figyelmeztető jelzések ellenőrzése 

A mérések során szemrevételezéssel (akusztikai jelzés esetén: füleléssel) kell ellenőrizni 

a nyomásesésre figyelmeztető fény/hangjelzés üzemszerű működését.  
 

A légfékrendszer tömítettségének vizsgálata 

A mérés célja az üzemi fék légtartályok nyomásának ellenőrzésével, méréssel megállapítani, 

hogy a légfékrendszer kellően tömített-e vagy sem. A mérés első részében mért 1 perc alatt 

a megengedett nyomásesés bármely nyomásérzékelőnél legfeljebb 0,1 bar lehet, korlátozottan 

alkalmasnak minősítendő a jármű, ha a sűrítettlevegő-vesztés az első egy perc alatt nagyobb, 

mint 0,1 bar, de 0,25 bar értéknél kevesebb. Ennél nagyobb sűrített levegő vesztés esetén ez 

a jármű tulajdonság "Alkalmatlan"-nak minősítendő. A mérés második részében mért 3 perc 

alatt a megengedett nyomásesés bármely nyomásérzékelőnél legfeljebb 0,4 bar lehet.  

3.5.5. Kormányberendezés javítása 

A kormányművek feladata, hogy megfelelő áttételen keresztül lehetővé tegyék a kerekek el-

kormányzását a különböző menetviszonyok között. Ennek indoka, hogy meghibásodásuk ese-

tén a közlekedés-biztonságot jelentősen rontják. Egy ilyen résztvevő alkatrész az összekötő 

gömbfej és egy befolyásoló alkatrész a szilent-blokk. A résztvevő alkotóelemek csoportját 

nevezzük kormányberendezésnek és ezen belül határozzuk meg a kormánygépet vagy kor-

mány-művet. 

A kormányberendezés elemei és feladatuk: 

– A tengelycsonk a csatlakozási helyekkel, 

Feladata: A kerekek kormányozhatóságának és az állítási lehetőségeknek biztosítása. 

– a nyomtáv-kar, 

Feladata: Mérete és pozíciója befolyásolja a kanyarodási szögeltérés létrejöttének 

mértékét. 

– a lengőkar gömbfejek, tengelycsonk csapszegek, 

Feladata: A kerekek korrekt pozíciójának biztosítása, rugózás és kormányzás közben. 

– a kormány-összekötő gömbfejek az összekötő rúddal, 

Feladata: A kormányerők közvetítése a kerekektől és a kerekek felé. Állítási lehetőség 

biztosítása. 

– a segéd-irányítókar (Ahol van ilyen.), 

Feladata: A kormány-főkar mozgásának leképezése a kormánnyal ellentétes oldalon. 

– a kormány főkar (A fogasléces kormányműveknél ilyen általában nincs.)  

Feladata: A kormánymozgások és kormányerők átadása. 

– a gömbfej a fogasléc és az összekötő egybekapcsolásához. 

Feladata: A mozgó futóműalkatrész és a rögzített kormány kapcsolatának biztosítása. 

A felsoroltakon kívül még sok alkatrészt tartalmazhatnak a különböző konstrukciók, de ezek 

a legáltalánosabbak. 



3. JÁRMŰJAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 105 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

Kormányművek 

A kormánygépek konstrukcióját illetően, a hétköznapi járművek gyártásánál, csak három-

négyféle megoldást alkalmaznak. Ezek közül is a legelterjedtebb a fogasléces kormánymű. 

A másik nagyon elterjedt megoldás a globoid-csigás. 

 

 

3.5.5.1. ábra. Fogasléces-mechanizmus a kormány-

lengéscsillapítóval 

3.5.5.2. ábra. A globoid-csigás kormány-

mű. 

A beépített kormányművek állapotának ellenőrzése: 

– A járművet állítsuk sík, vízszintes talajra, 

– ellenőrizzük a kormányoszlop tengely- és keresztirányú rögzítettségét, 

– ellenőrizzük a holtjátékot, 

– forgassuk lassan a kormánykereket balra ütközésig, 

– forgassuk lassan a kormánykereket jobbra ütközésig, 

– számoljuk meg a körülfordulást és határozzuk meg a felét, 

– ezzel a felezett értékkel forgassuk lassan a kormánykereket balra középhelyzetig, 

– az elforgatások során figyeljük, hogy tapasztalunk-e „akadást” vagy „ugrást”  

– ellenőrizzük a kormánykerék gyári egyenes-meneti helyzetét. 

A kapcsolódó alkatrészek ellenőrzése: 

– A gumik állapota:− szerkezet, − övbetét, − méret, − futóminta, − guminyomás, 

– az agycsapágy:− akadálymentes gördülés, − holtjáték értéke ami nulla is lehet golyósor 

esetén, 

– a függőcsapszegek vagy, lengőkar gömbfejek, 

– a lengőkarok, 

– a szilent-blokkok, 

– a lengőkarok bekötési pontjai, 

– a szélső és belső összekötő gömbfejek 

– a segéd-irányítókar tengelye, 

Bármilyen rendellenesség esetén a kormányművet beállítani vagy javítani szükséges. 

A kormányművektől elkülönülő kormányrásegítőket kormányszervónak, a kormányművel 

egybeépítetteket szervokormányműnek nevezzük. 

A mechanikus kormányszerkezettel a hidraulikus rásegítőszerkezet hibája esetén is kormá-

nyozhat a vezető.  



106 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

A szervokormányok lehetnek: 

hidraulikus 

elektromos 

A szervokormányokat forgatónyomaték szenzorokkal (érzékelőkkel) ellenőrzik a központi 

hibakód kiolvasóból vagy „Szervoteszter elektronikus szervokormányvizsgáló berendezés”-

sel. A berendezéssel elvégezhető a hidraulikus szervokormányok teljeskörű diagnosztikai 

vizsgálata, amely mind a jogszabályi előírásokat, mind pedig a technológiai követelményeket 

kielégíti. 

A berendezéssel mérhető fizikai mennyiségek 

 a kormányzási nyomaték a kormánykeréken a teljes elforgatási tartományban 

 a kormánykerék szögelfordulás a teljes elforgatási tartományban 

 a szervokormány hidraulikus rendszer jellemző nyomás értékei 

 a kormányberendezés mechanikus holtjátéka 

 segítségével beállítható a szervokormány hidraulikus véghelyzet határolása 

A berendezés elektronikus módon méri és kijelzi a fenti mennyiségeket, és a mért adatokat 

elektronikus vezérlő berendezésével kiértékeli, illetve tárolja.  

A mérések vezérlése a mérőkormány, a hidraulikus  csatlakozó egység valamint az elektroni-

kus vezérlő berendezés segítségével történik. 

   

3.5.5.3. ábra. Mérőkormány 3.5.5.4. ábra. Hidraulikus csatla-

kozó nyomáskorlátozó szeleppel 

3.5.5.5. ábra. Elektronikus mérés-

vezérlő 
 

Kormányművek karbantartása: 

A karbantartás az olajszint ellenőrzéséből, ill. fogasléces kormányműveknél a tömítőharmoni-

kák szemrevételezéséből és a kormánymű holtjátékának ellenőrzéséből, szükség esetén beállí-

tásából áll. 

Golyósorsós kormányműnél először a kormánymű könnyű járást ellenőrizzük a középhelyze-

ten áthaladva, a súrlódási értéket mérő torzióméterrel. Beállítható a golyós orsó tengelyirányú 

hézaga, valamint a golyós anya és a fogasív közti hézag. Csigás kormányműnél is először 

súrlódási értéket mérünk. Beállítható a csigatengely tengelyirányú hézaga, továbbá a 

komrányműtengely tengelyirányú hézaga, valamint a kormánycsiga és a kormánygörgő kö-

zötti hézag. 

Kormányberendezés alkatrészeinek javítása 

A közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos alkatrészek csoportjába tartoznak a 

kormányberendezés alkatrészei, ezért a hiba megállapítása után cserével javíthatók. 
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3.5.6. Gumiabroncsok javítása 

A kerék az alábbi részekből áll: 

gumiabroncs,  

keréktárcsa,  

tömlő (tömlővel ellátott gumiabroncs esetén),  

sűrített levegő. 

A kerék feladata: 

A terhelések viselése, 

A hajtóerők átvitele, 

A jármű iránytartása menet közben, 

Fékezés esetén megfelelő tapadás, 

Részvétel a jármű rugózásában. 

Gumiabroncs: A gumiabroncs a kerék fontos része, mivel közvetlen kapcsolatban van a talaj-

jal. Belső nyomása és szerkezete révén viseli a járműre menet közben ható terheléseket. 

A gumiabroncs metszeti képén az alábbi fontos részek definiálhatók: 

futófelület/gumiabroncs profi: Mint ahogyan a neve is mutatja, ez áll közvetlen kapcsolatban 

az útfelülettel. A futófelület gumikeverékből készül és alkalmas profillal van ellátva. abroncs-

perem vagy erősítés: Ez a rész fém vagy textil erősítésű. Az erősítés védi a karkasz textilbetét-

jét az abroncson történő csúszó súrlódástól.  

karkasz: egy vagy több gumiba ágyazott szövetbetétből álló teherviselő elem. 

Tömlős gumiabroncs (Tube Type): A gumiabroncsok feladata a levegő nyomásának hosszú 

időn át történő tartása. Ezt a cél szolgálja a tömlő, amely a szelepen keresztül tölthető fel.  

Tömlőmentes gumiabroncs: A tömlőmentes gumiabroncs belső felületét vékony, levegőt át 

nem eresztő speciális gumikeverék borítja, amelyet butilrétegnek hívunk. Ez a réteg gondos-

kodik a megfelelő tömítőképességről. Ezek az abroncstípusok csak megfelelő keréktárcsára 

szerlehetők, amelyekre szelep van szerelve. 

 
3.5.6.1. ábra. Jellegzetes gumiabroncs-kopási képek 



108 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

A gumiabroncs kopás alapján a futóművön kell állítani.  

A gumiabroncs sérülései közül a lyuk okozta sérülést javítják gyorsan kötő ragasztóval bekent 

belehúzható gumidugóval. A dugó szinte bele vulkanizálódik a lyukba. Előtte a felületeket 

kezelni szükséges (száraz, vegyszer-, zsír-, olajmentes felületek). 

Gumiabroncsok szereléséhez, a kerekek kiegyensúlyozásához illetve keréktárcsák egyengeté-

séhez különböző méretű berendezéseket alkalmaznak. Segédanyagként gumiabroncs szerelő-

pasztát használnak. 

   
3.5.6.2. ábra. Gumiszerelő beren-

dezés 

3.5.6.3. ábra. Kerékkiegyensúlyozó 3.5.6.4. ábra. Digitális keréktár-

csa egyengető 

A gumiszerelés műveleti sorrendje: 

A gépkocsi emelése, bakolása, kerék levétele 

A gumiabroncs levétele a tárcsáról 

A sérülés helyének megkeresése, bejelölés,döntés a javíthatóságáról  

(belső gyűrődéssel nem javítható) 

A javítandó felület zsírtalanítása, csiszolása,  

Segédszerszámmal a lyuk tágítása 

Gyorsan kötő ragasztóval bekent gumidugó belehúzása a lyukba 

Kikészítés  

Új szelep behelyezése 

Gumiabroncs felszerelése a keréktárcsára, felfúvatás, nyomásbeállítás  

Gumiabroncs kiegyensúlyozása 

A kerék visszaszerelése, nyomatékkal meghúzni a csavarokat 

Újrafutózott gumiabroncsok 

Speciális technológiával a csak kopott gumiabroncsokat egyszer újrafutózni lehetséges.  

Ezeket a gumikat „R” betűvel, „runderneuert” (felújított) „retread” vagy „retreaded” jelzések-

kel jelölik. A felújítási dátumot ugyanúgy megtalálhatjuk a gumin, mint a gyártási dátumot.  

Keréktárcsa(felni): 

A keréktárcsa különböző geometriai kialakítású lehet, amelyeknek biztosítania kell a gumiab-

roncs problémamentes szerelését, menet közbeni biztonságot, a gumiabroncsperem megfelelő 

rögzítését. A deformálódott felni sima úton történő haladás közben az autó folyamatos rázkó-

dását, nagymértékű komfortvesztését eredményezi. A kerekek radiális ütése nagymértékben 

http://www.garagent.hu/index.php?a=termekek&cat_id=35&item_id=239
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befolyásolja a biztonságos közlekedést. Egy sérült vagy deformálódott felnivel szerelt kerék 

a legprecízebb kiegyensúlyozás mellet sem fog egyenletesen, ütésmentesen futni. 

Kisebb keréktárcsa perem sérülések esetén a tárcsa javítható, de repedés, deformáció a küllő-

kön és az agynál nem maradhat. A berendezés mechanikus letapogató segítségével méri fel 

e felni deformációját, és a mért adatok alapján a berendezés a digitális kijelzőn megjelenített 

információkkal segíti a munkát, illetve az automata vezérlésű hidraulikus nyomó fej pozicio-

nálását. A beépített automatika segítségével, rendkívüli pontossággal végezhető el a deformált 

felnik javítása és a teljes folyamat nyomon követhető a kijelzőn.  

A tökéletes javításhoz nélkülözhetetlen a felni egyengető berendezés használata és a felni 

geometriájának helyreállítása. 

3.5.7. Az alváz, a karosszéria és a felépítmény javítása 

A kocsiszekrény javítása több ok miatt következhet be. Ezek az alábbiak: 

Természetes elhasználódás (a nedvesség rozsdaképző hatása acélszerkezeteknél), 

A természeti hatások (jégverés, felcsapódó kövek, stb.), 

Ütközéses és egyéb sérülések 

A fentiek közül ma már a legutóbbi jelenti nagy százalékban (80 % fölött) a javítás szüksé-

gességét. Az első ok csak a régi gyártású (15-nél idősebb) járműveknél jön szóba, mivel egy-

részt az átrozsdási garanciával gyártott új járműveknél a vázszerkezet és a lemezelés is kettős 

védelmet kap (alapvédelem – foszfátozás vagy egyéb védelem több rétegben – illetve a fedő 

fényezés) biztosítja a12–15 éves átrozsdásodási mentességet, másrészt a korszerű járműgyár-

tási technológia a garancia arra, hogy a gyártás közben esetlegesen kismértékben keletkező 

felületi rozsda (hegesztések utáni aktív felület) vegyi kezeléssel teljesen tisztává tehető. 

A későbbiekben csak a karambolos esetekkel foglalkozunk. 

A kocsiszekrény javítását többek között az alábbi tényezők befolyásolják: 

a kocsiszekrény-építési jelleg, 

az önhordó kocsiszekrényeknél tervezett biztonságos kialakítások 

a kocsiszekrény anyagai 

A kocsiszekrény-építési jelleg 

Az alvázas gépkocsi legrégebben alkalmazott kocsiszekrény-építési elv, amelynél a tehervise-

lő funkciót egy nagy szilárdságú alsó vázszerkezet tölti be, amelyhez a motort, az erőátvitelt 

és a felfüggesztéseket is rögzítik. Ezen típusú alvázkereteket különböző méretű zártszelvé-

nyekből, cső szelvényekből, U vagy L keresztmetszetű szelvényekből gyártják hegesztéssel. 

Ennél a megoldásnál a felépítmény jóval kisebb szilárdságú, tehát könnyebb lehet, ezt általá-

ban hozzácsavarozzák az alvázhoz. Ma már ritkaság 

a személyautóknál az alvázas építésmód, leginkább te-

repjáróknál, illetve haszongépjárműveknél használják, 

mivel viszonylag kis ráfordítással széles felépítményská-

lát lehet így megvalósítani. Biztonsági szempontból nem 

előnyös az alváz nagy merevsége, mivel ütközéskor ez 

az elem alig deformálódik, így kis energiát emészt fel. 

Emiatt az autóban ülőket, illetve az ütközés többi részt-

vevőjét nagy lassulások érik, ami komoly belső sérülése-

ket okozhat. 
3.5.7.1. ábra. Alvázas gépkocsi 
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A félig önhordó karosszéria az erőhatásokat a fél-

alvázkeret és maga a kocsiszekrény egyenlíti ki. A fél-

alvázkeret, mint egyik végén befogott tartó működik. 

A kocsiszekrény vázszerkezetével együtt kéttámaszú 

tartót alkotnak. A felépítmény fő szerkezeti elemei a fél-

alvázkeret és a kocsiszekrény a vázszerkezetével. 

 

 

 

3.5.7.2. ábra. Félig önhordó karosszéria 

(Trabant) 

A teljesen önhordó olyan karosszéria, amelynek minden 

eleme (a külsők is) hozzájárulnak a kocsitest szilárdsá-

gához, masszivitásához. A személyautó- és kishaszon 

gépjármű-gyártásban ma túlnyomórészt ezt a megoldást 

alkalmazzák részben biztonságossága, részben pedig 

költséghatékony előállíthatósága miatt. A személygép-

kocsikhoz hasonlóan az önhordó kocsiszekrény elemei 

többnyire lemez idomokból mélyhúzással, hajlítással, 

kivágással készülnek.  

3.5.7.3. ábra. Önhordó vázszerkezet 

Az önhordó kocsiszekrényeknél tervezett biztonságos kialakítások: 

A személygépkocsik biztonságát az autógyárak a fejlesztések során különböző szabványosí-

tott, valóságos ütközésvizsgálatokkal ellenőrzik. Természetesen ez előtt végrehajtanak „virtu-

ális”, vagyis számítógép segítségével lefuttatott ütközésvizsgálatokat is. Az európai piacra 

szánt új személygépkocsi változatokra az Euro-NCAP (New Car Assasment Program) előírá-

sai mérvadóak. A lökhárító kisebb koccanásoknál (10 km/h- nál kisebb sebességnél) megóvja 

a kocsiszekrényt a sérülésektől és rend-szerint visszanyeri eredeti alakját. A mai korszerű 

személygépkocsiknál speciális számítógépes programmal minél nagyobb energiaelnyelő ké-

pességűre méretezik a lökhárítókat.  

A külső műanyag burkolat mögött lévő fémből készült lökhárító ennek megfelelően folyama-

tosan változó keresztmetszetű különleges alakú, hajlított idom. Gyártása sok esetben csak 

hidro-formázással lehetséges. A lökhárító és a hossz-nyúlványok közé csavarkötésekkel sze-

relik be az energia elnyelésre méretezett, úgynevezett „chrash – boxot”. Ez az ütközési ener-

gia jelentős részét deformációs munkává alakítja. Sérülése esetén nem szabad egyengetni, 

vagy esetleg „megerősíteni”, hanem a csavarok bontása után gyári új alkatrészre kell kicserél-

ni. Így gyorsan, hatékonyan és olcsón végezhető a javítás. A „chrash – box” deformációjával 

kisebb energiájú ütközéseknél megóvja a hossztartókat az alak-változástól, így az nem szorul 

javításra. Ez a kialakítás jelentős mértékben hozzájárul az olcsóbb javításhoz. 
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3.5.7.4. ábra. A külső műanyag burkolat mögött lévő fémből 

készült lökhárító 

3.5.7.5. ábra. Hatszögletű zártszelvény al-

kalmazása, mint hossznyúlvány. Az alakválto-

zás nyomóerő hatására (fotó: Kőfalusi) 

 

  
3.5.7.6. ábra. A Ford Fiesta 

ajtajába beszerelt oldalütközés-

kor védő elem. 

(fotó: Kőfalusi) 

3.5.7.7. ábra. A lökhárító mögötti „crash boksz” kialakítása 

A hossztartók, amelyek a „chrash – box” deformációja után veszik át a fő terhelést frontális 

ütközéskor. Ezek többnyire valamilyen hat-, vagy négyszög keresztmetszetű zártszelvényből 

készülnek. Igényesebb kiviteleknél hátrafelé fokozatosan növekszik a szelvény mérete. Van, 

amikor a lemezvastagság is növekszik, illetve egyre nagyobb szilárdságú ötvözött anyagot 

alkalmaznak. Így érhető el, hogy a hossztartó hátsó része kellő merevségű legyen és ne hajol-

jon ki az ütközéskor bekövetkező hosszanti erő hatására. Ahol a mozgási energia deformációs 

munkává alakítása szükséges, ott besajtolásokkal, kikönnyítésekkel is ellátják a hossztartókat. 

Az a cél, hogy ezt az elemet is minél nagyobb energiaelnyelő képességre méretezzék és jelen-

tős erő hatására se hajoljon ki. 

A homlokfal a hossztartók mögötti, az utasteret védő, és azt a motortértől elválasztó rész. Jel-

lemzői, hogy nagy szilárdságúra méretezik, rendszerint markáns kereszttartókkal is kiegészí-

tik. A homlokfal akadályozza meg frontális ütközés-kor a különböző részegységek utastérbe 

hatolását és védik a lábteret. A homlokfal alsó kereszttartója pedig védi a fenéklemezben ki-

alakított hosszanti alagutat (korábban kardánalagút), valamint az „A-oszlopok” alsó részét is. 

A második védelmi vonal, mely frontális ütközéskor nyújt védelmet, a hossztartókkal párhu-

zamosan, de annál egy szinttel magasabban kialakított második hossztartó révén valósul meg. 
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Ez a fő terhelési iránnyal párhuzamosan helyezkedik el, az alsó hossztartónál azonban lénye-

gesen karcsúbb. Legfontosabb elemei a magasabban elhelyezkedő második hossztartók, me-

lyek az első lengéscsillapítók felső bekötési pontjainál végződnek. Valamennyivel rövideb-

bek, mint az alsó hossztartók. Így csak nagyobb energiájú ütközéseknél töltik be energia el-

nyelő szerepüket, amikor az alsó hossztartók, már bizonyos mértékben deformálódtak. Ez az 

„A-oszlop” felső részének, valamint a tetőváznak is nyújt némi védelmet.  

A korszerű kocsiszekrények gyártásánál az igénybevételeknek megfelelően különböző anya-

gokat alkalmaznak. Ezekre látunk példákat a következő képen. 
 

A kocsiszekrény anyagai 

Az alvázas kivitelnél a váz nagy szilárdságú szerkezeti acélból készül, amelyhez csatlakoztat-

ják a szerkezeteket és a felépítményt. 

Az önhordó kivitel anyagai összetettek. A jármű összsúlyának 25−30%-át a karosszéria súlya 

teszi ki. 

 
3.5.7.8. ábra. Mercedes kocsiszekrénynél alkalmazott különböző anyagok. (forrás: Mercedes). 

 

A fémek a járművek tradicionális szerkezeti anyagai: a nagyszilárdságú acélok különböző 

fajtái, (mikro ötvözött (HSLA), C-Mn acélok (CMn), P-ötvözésű (Rephosphorised), 

Interstitial free (IF), Izotrop acélok (IS), Szab. öregedő (BH), Kettősfázisú (DP ), Komplex 

fázisú (CP), TRIP →transformation, induced plasticity, Martenzites (MRT) az alumínium, a 

magnézium és a titán.   

2000-től az ULSAC (Ultra Light Steel Auto Closures – ultra könnyű acél autó elemek) tech-

nológia megvalósítását, amelynél az egyes fő és kiegészítő elemek tömegcsökkentése volt az 

irányadó. (Pl: ajtók, motorháztetők, tömege 25−40%-kal csökkenthető új technológia az alu-

mínium karosszériás Audi A8-nál alkalmazott SPACE FRAME (SF) és az Audi A2-nél 2001 

óta alkalmazott ALUMINIUM SPACE FRAME (ASF) nyers karosszériák gyártásánál meg-

valósított sajtolt profilokkal való karosszériaépítés, amellyel 30−50%-os tömegcsökkenést is 

el lehet érni 

A jelenkor karosszéria gyártásánál mindinkább a kompozit jelleg, azaz a többféle szerkezeti 

anyag és kötéstechnika ötvözése a meghatározó, így a műanyagok, magnézium, acél, alumí-

nium elemek és azok lézeres, védőgázos, szegecseléses, ragasztásos, stb. kötések válnak ural-

kodóvá. 
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A fenti tényezőket mindjárt a legelején figyelembe kell venni a karambolos javítások tervezé-

sénél. 
 

A kocsiszekrények sérülései: 

   
3.5.7.9. ábra. Kis sérülés: 

Koccanásos balesetekre jellemző, 

amikor a karosszéria burkolóele-

mei (sárvédő, lökhárító, lámpák, 

ajtó, stb.) sérülnek maradandóan, 

láthatóan. 

3.5.7.10. ábra. Közepes sérülés:  

A felszíni elemeken kívül már az 

önhordó karosszéria vázszerkezeté-

ben is maradandó deformációk 

keletkeznek. Ez elsősorban a felszí-

ni borítóelemekkel csatlakozó te-

herviselő elemek plusz sérülését 

jelenti. (Pl.: homlokfal, hátfal, 

hossztartók, ajtóoszlopok, stb. sérü-

lése)  

3.5.7.11. ábra. Súlyos (nagy) sérü-

lés:  

A karosszéria alapváza (önhordó 

szerkezete) jelentős mértékben 

sérül, deformálódik.(Pl. elcsavaro-

dás, elhajlás-kiflisedés, tetőtér 

torzulás, stb.) 

 

 

 
 

 
3.5.7.12. ábra. Korrózió okozta 

károsodás 

3.5.7.13. ábra. Váz deformáció  3.5.7.14. ábra. Vezetőfülke sérülés 

 

Ütközéses baleseteknél, túlterhelésnél deformálódnak a kocsiszekrények. A nagyobb torzulá-

sok szembetűnők, a kisebbek fokozottabb gumikopást és tüzelőanyag fogyasztást okoznak. 

A kisebb horpadások kézi szerszámokkal (kalapáccsal és különböző alakú ellentartó vasakkal) 

eredményesen javíthatók, különösen akkor, amikor felmelegítik a sérült részt.  

A műanyag elemek különböző újabb technológiákkal javíthatók. Az acéllemezből készült 

elemeknél is alkalmaznak újabb javítási módszereket, mint például átlapolt lemezcsík felsze-

gecselése úgy, hogy közben ragasztót is használnak. Az ötvözött anyagból készült nagy szi-

lárdságú karosszériaelemek javításánál a melegítéssel történő egyengetésekkel óvatosan kell 

bánni, mert ez az elem kilágyulásához és emiatt a vázszerkezet szilárdság csökkenéshez vezet. 

A szendvics szerkezetek belső műanyag elemei sem viselik el a melegítés okozta hőmérsék-

letemelkedést. 

Nagyobb sérüléseknél az elemcserés, vagy az úgynevezett részelem cserés javítást alkalmaz-

zák. Vagy kicserélik a sérült karosszéria elemet, vagy csak a nagyon deformálódott részét. 

Először az esetlegesen szükségessé váló húzatást kell elvégezni. Lehetőleg abból az irányból 

amerről a deformáció bekövetkezett. A húzatást a sérülés bekövetkeztének fordított sorrend-

jében kell végezni. Tehát annál a résznél kezdjük, amely utoljára szenvedett alakváltozást. 
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Ezután jön az ez előtti rész és csak legvégül a célszerű levágni a javíthatatlanul deformálódott 

részt, amit új, vagy bontott karosszéria elem megfelelő részével lehet pótolni.  

Horganyozott kocsiszekrényeknél a sérült részek cseréjekor lehetőleg ponthegesztést célszerű 

alkalmazni. Az ilyen javítások után, ha lehet a horganyozást megfelelő festék réteggel pótolni 

kell.  
 

Sérült kocsiszekrények felújításának technológiai sorrendje: 

1. A jármű bemérő-kihúzató padra (állásra) történő szerelése, rögzítése 

2. Összes csatlakozó egység megbontása, lebontása (fődarabok, üveg, stb.) 

3. A belső burkolatok (kárpitok) lebontása 

4. A sérült lemezelés lebontása 

5. Az önhordó (váz) részek bemérése 

6. A váz részek kihúzatása 

7. A gyűrődött, erősen deformált vázrészek levágása 

8. A vázrészek pótlása, helyreállítása 

9. Közbenső korrózió védelem 

10. Lemezelés 

11. Fényezés 

12. Fődarabok, alkatrészek, egységek visszaszerelése 

13. Üvegmunkák 

14. Kárpitos munkák, kikészítés 

Az önhordó (váz) részek bemérése: 

Szemrevételezéses ellenőrzések:  

Nem kell minden esetben drága mérőműszert használni, hiszen szemrevételezéssel is fontos 

információkhoz jutunk a kocsiszekrény deformációjáról. Ha figyelmesen átvizsgáljuk az 

egyes karosszéria elemek közötti hézagokat, fontos következtetéseket vonhatunk le. Ha azok 

nem egyenletesek, vagy a karosszéria elemek, vagy a váz deformációjára következtethetünk. 

Az alakváltozás természetesen mérésekkel deríthető fel pontosan.  

 
3.5.7.15. ábra. A bal felső kis ábrán a karosszéria elemek között egyenletes hézagot látunk, ami deformáció 

mentes állapotot jelent. A nagyobb ábra különböző méretű hézagai arra utalnak, hogy vagy a burkoló elemek, 

vagy az alatta lévő váz-szerkezet deformálódott (forrás: VW) 
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Mérőszalag, illetve keretes idomszer használata:  

Ha nem állnak rendelkezésre az adott karosszériáról pontos adatok, akkor az autógyár által 

a kocsiszekrényen kialakított referencia pontok között párhuzamos és átlós méréseket célszerű 

végezni.  

 
3.5.7.16. ábra. Egy személygépkocsin kialakított mérési pontok a kocsiszekrény ellenőrzéséhez 

Az ábra az úgynevezett „átlós mérés” lehetőségeit tünteti fel. Ezekhez a mérésekhez mérősza-

lagot használhatunk. Az ilyen ellenőrzéseknél abból kell kiindulni, hogy a kocsiszekrény 

a menetirány szerinti hossztengelyére szimmetrikus. Ezeket az ellenőrzési pontokat, melyek 

általában furatok a gyártók meg szokták jelölni a padlólemezeken. Ha például a bal oldalon az 

első és a hátsó referencia pont közötti távolság különbözik a jobb oldalitól, vagy a két refe-

rencia pontok közötti átló különböző méretű biztosak lehetünk a deformációban. Korábban az 

autógyárak a különböző gépkocsi típusokhoz úgyne-

vezett, „keretes idomszereket” fejlesztettek ki. Ezek-

nél a kerethez csatlakozó mérő-rudakat kúpos végző-

dések tájolták a fenéklemez referencia furataihoz. Ha 

mindkét vége pontosan illeszkedik azokhoz, nincs 

deformáció, ha nem, szükségessé válik a húzatás, 

vagy egyengetés. A keretes idomszerek használata 

bár egyszerű, de azok legyártása a különböző gépko-

csik valamennyi mérőpontjához költséges.  

3.5.7.17. ábra. Mechanikus mérő rendszerek 
 

Mechanikus mérő rendszerek: 

A keretes idomszereknél olcsóbb, ha univerzális, mérő-huzató rendszereket használnak a mű-

helyek. Ezeknél egymásra merőlegesen hosszanti és kereszt irányú szánokat alakítanak ki, 

melyek mérő skála mellett mozgathatók és ezekre szerelik a mérőtornyokat. Csavarkötéssel 

ezekre kerülnek a különböző hosszúságú mérő rudakat, melyek kúpos végű tájoló fejjel van-

nak ellátva. Ezek illesztik a referencia furatokhoz a mérő rudakat. A mérő lapról lehet leol-

vasni, hogy a különböző típusú gépkocsik méréséhez mely elemekből és hogyan kell összeál-

lítani a mérő rendszert. Akkor deformáció mentes a kocsiszekrény, amikor minden megadott 

mérőrúd pontosan illeszkedik a rajz szerint megadott helyére.  

A kocsiszekrény nagyobb sérülései esetén a javítás előtt célszerű alapos mérésekkel ellenőr-

zéseket végezni, hogy javítható –e és ha igen akkor gazdaságosan végezhető-e el? A nagyjaví-

tások után is el kell végezni az ellenőrző méréseket, hogy sikeres volt-e a javítás.  
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A minőségi munka biztosítéka a folyamatos méretellenőrzés, méghozzá minden alakítási mű-

veletnél gyorsan és kellő pontossággal. Ezért fejlesztették ki a karosszériamérő rendszereket. 

A Blackhawk 96408 SP típusjelzésű univerzális mérőrendszer bármely húzató-padnál használ-

ható. A javítás szükségességének megállapítása ezzel a mechanikus mérő-rendszerrel akár egy 

kétoszlopos emelőn is elvégezhető. Az ellenőrzés nem igényel különösebb előkészület. Gyors, 

pontos és hiteles mérés végezhető. Sok más mérőrendszerrel szemben ez folyamatosan a ka-

rosszéria alatt maradhat és húzatás vagy nyomatás közben is bármikor használható. Ez alapve-

tően a légpárnás alátámasztásnak köszönhető. Egy − egy ellenőrzési pont mindhárom koordi-

nátája leolvasható. A nyolc mérőkonzol a hosszanti mérőgerendán gyorsan és könnyen moz-

gatható. A méréshez szükséges kiegészítőket és a típuslapokat a kézikocsiban helyezik el. Ez 

utóbbiakról állapíthatók meg a karosszériák referenciapontjai és a gyárilag megadott méretei.  

Számítógéppel támogatott mechanikus letapogatós mérő rendszer  

A Car-O-Tronic elektromechanikus mérőrendszer kialakításánál az ergonómiai irányelveket 

figyelembe véve könnyen és egyszerűen használható konstrukciót alakítottak ki. A gépkocsi 

alatt elhelyezett vezetősínen mozdítható el a hat szabadságfokú, csuklós mechanizmusból álló 

mérőkar. Ennek végére szerelik fel a mérő tapintót. Ha a kocsiszekrény valamely felső részén, 

illetve a lengéscsillapító felső bekötési pontjánál akarjuk a méreteket ellenőrizni és az esetle-

ges deformációkat megállapítani, különböző toldatok is felhelyezhetők. Ezek skálájáról leol-

vasható értékeket ilyenkor a billentyűzet segítségével kell bevinni a számítógépbe. A mérő 

tapintót a kocsiszekrény referencia pontjaihoz kell illeszteni és ezután rugóerő tartja ebben 

a helyzetben. A gomb megnyomása után a csuklókba beépített érzékelők jelei a köz-ponti 

elektronikába kerülnek, mely kiszámítja az adott hely hossz, kereszt és magasság irányú mé-

retét. Első műveletként három pont alapján rögzíti a mérő rendszer az érzékelő sín helyzetét. 

A további referencia pontok az elektronikus mérőlapon vannak feltüntetve és ezekhez rende-

lik hozzá a gyárilag megadott koordinátákat, melyekkel a mért értékeket a program folyama-

tosan összehasonlítja. Az eltéréseket számszerűsíti, de ha a kezelő számára ez könnyebb, 

a menüből az általa kiválasztott grafikai megjelenítés is megkönnyíti a munkavégzést. Beál-

lítható például a felülnézeti ábrán egy céltábla, mely a gyári értéket szimbolizálja, a pillanat-

nyilag mért pont helyzete egy pöttyként jelenik meg. A magassági méretet oszlopdiagram 

szemlélteti. Mivel a mérő tapintót rugóerő folyamatosan a kiválasztott helyen tartja így húza-

tás közben folyamatosan kijelzi a méretváltozást. Másodpercenként négy mintavételezést vé-

gez a rendszer. Az érzékelőtől a jelátvitel modulált infravörös sugár, vagy rádiófrekvenciás 

jelátvitellel útján jut el a központi számítógéphez. Ez azzal az előnnyel jár, hogy munkavég-

zés közben nem kell kábeleket kerülgetni.  

A mérő rendszer diagnosztikai feladatokra húzató-pad nélkül is jól használható.  

Az újabb autó modellek adatai folyamatosan hozzáférhetők.  

Hátránya az, hogy pontról pontra végigtapogatva az egész kocsiszekrény geometriáját hosz-

szadalmas eljárással bevinni a számítógépbe. Előnye az, hogy az adatbevitel után a számító-

gép automatikusan összehasonlítja a mért értékeket a gyárilag megadottakkal, kiértékeli és 

minősíti a kocsiszekrényt. 
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Optikai mérő rendszer  

Ennél a kocsiszekrény referencia pontjairól átlátszó műanyag 

lapocskákat lógatnak le fonalon, melyeken mérő skálát alakí-

tottak ki. Lézer vetítőkkel a fenéklemez síkjával párhuzamosan 

ezeket megvilágítják és a skálákról leolvasható a megvilágított 

adat. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy amikor a mű-

helyben huzat van, az átlátszó mérőcsíkok mozogni kezdenek 

és emiatt bizonytalanná válik az adatok leolvasása. Célszerű 

megvárni, hogy megállapodjanak.  

 

 
3.5.7.18. ábra. Josam lézeres 

alváz mérő rendszer (forrás: 

Josam) 

Ultrahangos mérő rendszer:  

A kocsiszekrény referencia pontjairól egy – egy kúpos tájolású gömbcsuklós rúd végére sze-

relt ultrahangos adót lógatnak le. Ezek jeleit egy központi érzékelő fogadja és a méreteket a 

háromszögelési módszerrel határozza meg a számító gép. Ezeket az adatokat hasonlítja össze 

a gyárilag megadott méretekkel. A teljes adatbázist a számítógép tárolja. Előnyös, hogy vi-

szonylag egyszerűen bővíthető. A kijelzőn látható a deformálódott és az eredeti gyári kocsi-

szekrény is. A húzatás közben sem kell levenni a jeladókat így jól látható annak eredménye. 

Mindig egy kicsit túl kell húzatni mer az erő megszűntekor visszarugózik a kocsiszekrény. 

Célravezető, ha a mérő rendszert az egyengető paddal összekombinálják és így húzatás köz-

ben is folyamatosan lehet ellenőrizni annak eredményességét. 

Számítógéppel támogatott bemérés: 

   
3.5.7.19. ábra. A húzatópadra 

szerelt jármű 

3.5.7.20. ábra. A mérőrendszer 

felhelyezése 

3.5.7.21. ábra. Mérőrendszer hite-

lesítése 

mérési pontok meghatározása, 

bemérés elvégzése 

A gépjárművet az alváz-részen hosszirányban és magasságirányban állítható küszöbmegfogó 

tartóval lehet rögzíteni. A küszöbbéllel nem rendelkező autók speciális rögzítési elemeket 

kívánnak, mint pl.: Mercedes, BMW, Honda egyes típusai, Audi A8, terepjárók, kisteher gép-

járművek  

A létraváz kerethez a legtöbb típusnál a kerület bármely pontjához csatlakoztathatóa 

húzatótorony, vagy ahogy a gyakorlatban nevezik a „dózer”. A dózer vízszintes és függőleges 

síkban is a kívánt húzási szögbe állítható. A húzatódózer hidraulikus munkahengerrel működ-

tetett, a sűrített levegő gyorscsatlakozóval a munkahenger lábpumpájához csatlakozik és az 
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a kivezérléstől függően arányos mennyiségű hidraulika folyadékot, juttat a munkahengerbe, 

így nem kíván nagy emberi erőkifejtést. A munkahenger húzási teljesítménye általában 10 

KN . A húzatást itt is húzatólánc (ok) és pofák segítségével tudjuk elvégezni húzáskor kelet-

kező erők a 4 megfogó tartón keresztül vezetődnek át az alapkeretre, amelyek terhelését ill. 

a karosszéria nem kívánt másodlagos torzulását ellentartó készletek alkalmazásával lehet 

csökkenteni.  

A mobil húzatópadok a gyakorlatban igen jól alkalmazható diagnosztikai ülékes vagy csapos, 

az univerzális mechanikus és az univerzális elektronikus mérőrendszerekkel szerelhetők fel.  

A méretellenőrzést az teszi lehetővé, hogy a húzatópad gyártó cégek az autógyárak segítségé-

vel elkészítették, és folyamatosan elkészítik az autók alsó és felsőkarosszériájának háromdi-

menziós, térbeli méreteit, megadó adatlapokat.(mára mintegy 10000 típus alsó és felsőkarosz-

széria méret adatlapja áll rendelkezésre, autónként mintegy 25 alsó és 20 felsőmérési ponttal) 

Ezek az adatlapok tartalmazzák a méréshez szükséges beállítási utasításokat, a karosszéria 

alsó és felső provizórikus rajzát a háromdimenziós mérethálóval, ami a gépkocsi fontos méré-

si pontjait adja meg, mint például a futómű rögzítési pontok, karosszéria ellenőrzésére alkal-

mas furatok, élek stb. 

 

 

 

3.5.7.22. ábra. Húzatás dózerral 3.5.7.23. ábra. Húzatás húzó-

nyomó hengerekkel 

3.5.7.24. ábra. Húzatás a mérő-

padra szerelhető dózerral 

A javításhoz használt eszközök, berendezések, anyagok és szerszámok: 

Húzatáshoz szükséges szerszámok, gépek, berendezések előkészítése (láncok, rögzítő pofák 

stb.) 

  
3.5.7.25. ábra. Húzatás eszközei 3.5.7.26. ábra. Karosszériás kéziszerszámok 

Karosszériajavításnál használt kisgépek (elektromos vagy levegős) sarokköszörű, fúrógép, 

pontlefúró, rezgőfűrész  
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Hegesztő és vágó berendezések védőgázas hegesztők (AFI, AWI) plazmavágó 

 

 

 
3.5.7.27. ábra. Hegesz-

tőgép 

3.5.7.28. ábra. Levéső levegős kala-

pács 

3.5.7.29. ábra. Hegesztőpont kifúró 

Haszongépjárművek váz és kocsiszekrény részeinek kihúzatása: 

 
 

 
3.5.7.30. ábra. Az alváz egyengeté-

se az aljzat-betonba beépített 

egyengető kereten (forrás: Josam) 

3.5.7.31. ábra. Elcsavarodott 

nyerges félpótkocsi vázszerkezeté-

nek egyengetése (forrás: Josam) 

3.5.7.32. ábra. Autóbusz vázszer-

kezetének egyengetése (forrás: 

Josam) 

A haszonjárműveknél leggyakrabban az alváz oldalirányú görbülése fordul elő. A kereszttar-

tók a deformálódott szakaszon nem merőlegesek a hossztartóra. A függőleges deformációt 

a túlterhelés okoz. A megcsavarodott alváz kereszttartói egyenesek maradnak, de minél köze-

lebb vannak az igénybevétel középpontjához, annál jobban megcsavarodnak. A legnagyobb 

a legtávolabbi kereszttartó terhelése. Átlós eltolódásnál a kereszttartók nem merőlegesek a 

hossztartókra és deformálódnak a bekötési pontok is. Helyi deformációk a koncentrált 

erőbevezetési helyeken lépnek fel. 

A haszonjárművek rendkívül merev alvázainak egyengetése nagy teherbírású hidraulikus 

munkahengerekkel és rögzítő elemekkel lehetséges. A szakszerűen megválasztott helyi mele-

gítések sem nélkülözhetők. Az autóbuszok rácsos tartókból összeállított önhordó kocsiszekré-

nyei a teherautó alvázaknál lényegesen kisebb erőki-fejtéssel egyengethetők. Ennél azonban 

a vázszerkezet nagyobb méreteihez kell igazodjanak az egyengető berendezés húzató tornyai. 

A kocsiszekrény méretének helyreállítása során keletkező nagy belső feszültségek helyi me-

legítésekkel elkerülhetővé válnak. A nagyfrekvenciás helyi melegítő eszközöket célszerű al-

kalmazni. A svéd Josam egyengető rendszer alkalmas borulásos balesetnél elcsavarodott al-

vázú nyerges félpótkocsi helyreállítására is. Az egyik szélét lánccal a kerethez rögzítik, a má-

sik szélét pedig hidraulikus munkahengerrel emelik. Az alvázat lehetőleg a felszerelt felépít-

ménnyel együtt kell helyreállítani.  
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A hideg végzett egyengetésnél a rugalmasság miatt az alvázat a megfelelő helyzeten, a tapasz-

talatok szerint méteren-ként 1−3-kal kell túlnyomni. A kissé túlhajlott állapot a terheléssel 

végzett próbafutás után megszűnik. A megnyúlás miatti belső feszültségek nem szűnnek meg.  

Ha hőbevitellel egyengetünk a javítást követően a tartók anyagának mechanikai jellemzői 

javulnak. A tartót hidegen a kiindulási helyzetbe hozva a hajlítás középpontjában alkalmazzuk 

a melegítést, majd a hűtést. Ez az anyagot zsugorítja.  

A koncentrált, indukciós melegítést előnyös, mert a hőérzékeny egységeket nem kell leszerel-

ni. A hőmérséklet ennél az eljárásnál pontosan beállítható. A hegesztőpisztolyos hevítés minél 

nagyobb keverőszárral úgy végzendő, hogy a felület ne olvadjon meg. Ezek az eljárások 

csökkentik a vázszerkezet belső feszültségét. Az alkalmazott hőmérséklet az anyag széntar-

talmától függ. Az amerikai teherautók hossztartói készülhetnek különleges hőkezelésű acélból 

is. Ezt nem szabad 425 °C-nál jobban melegíteni. A finomszemcsés nagy széntartalmú acélok 

600 °C-ig hevíthetők. A legtöbb gyár 0,2%-nál kisebb széntartalmú acélból készíti az alvázat. 

Ezeket a beedződés veszélye nélkül gyorsan nagy hőmérsékletre lehet melegíteni és onnan 

hirtelen lehűteni. 

Az alvázat hossztartóinak alsó pereméhez csatlakozó speciális megfogó horgokkal és láncok-

kal lehet a kerethez kikötni.  

Az egyengetés hidraulikus munkahengerekkel végezhető. Ha függőleges irányú erőhatás 

szükséges nyomató tornyot, ha vízszintes hidakat használnak. A megtámasztást ebben az 

irányban is ilyen hidak biztosítják. Az erőkifejtő elemeket az egyengető kerethez mindkét 

oldalon gyorscsatlakozókkal rögzítik. A hidraulikus munkahenger és az alváz közé profil-

védő nyomó darabokat tesznek. A gépkocsi méretétől függően 20 és 100 tonnás munkahenge-

rek használhatók. A kisebb helyi deformációkat merev kengyelbe szerelt hidraulikával lehet 

egyengetni. Egyedül is könnyen végezhető a munka, mert a nehezebb egységeket alumínium-

ötvözetből készítik. A szükséges olajnyomást a műhely sűrített levegő hálózatáról távkapcso-

lóval működtetett hidraulika szivattyú biztosítja. A vezetőfülkét leszerelés után a kerethez 

rögzített univerzális felfogató készüléken lehet egyengetni. 
 

Karosszéria elemek méretre állítása 

A váz méretre húzatása után a lemezelés következik, amelyet az adott anyagfajtáknak megfe-

lelően kell elvégezni. A kocsiszekrény vázszerkezetét burkolatok takarják, melyek egy része 

fix, más része a céljának megfelelően mozgathatóra van szerelve. A mai autók legnagyobb 

részén a tető külső lemeze és a hátsó sárvédők már teherviselők, ez szerelés szempontjából 

nem oldható kötést jelent. A teherviselés feltétele, hogy a burkolat a vázra szilárdan csatla-

kozzon. Ezért a teherviselő burkolatok feszített lemezszerkezetük mellett kellő számú ponthe-

gesztéssel vagy megfelelő erősségű ragasztással vannak a vázra szerelve. A szilárd kötésmód 

teszi lehetővé, hogy a lemezek a rájuk ható erőket a vázszerkezetre továbbítsák, ahol az elosz-

lik. A teherviselő burkolatok anyaga éppúgy, mint az egész karosszériáé, leginkább acél, 

újabban szerepet kapnak a különböző nagyszilárdságú, növelt szilárdságú és ultraszilárd acél-

ötvözeteken kívül az egyéb, főleg könnyűfém ötvözetek, műanyagok, sőt ezek kombinációi is. 

Azonos anyagfajták esetén az ellenállás ponthegesztés a legkézenfekvőbb kötési mód, anyag-

kombinációknál csak a ragasztás jöhet szóba kötési technológiaként.  
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A teherviselő burkolatok javítására igen szigorúak az előírások. Az elemcserés javítást vagy a 

részelem cserés javításhoz a vágási vonalakat, az alkalmazott kötésmódot, a ragasztáshoz 

használt anyagokat és technológiát a gyártó pontosan előírja, ennek betartása biztosítja, hogy 

javítás után is megmarad a gépkocsi megfelelő szilárdsága. Javítás közben a megfelelő szi-

lárdság betartása nagyon fontos, mert ha meggyengítjük, vagy túl erősre (túlszilárdsági szind-

róma) változtatjuk, egyaránt balesetveszélyes helyzetet teremtünk. 

A gépkocsin oldható kötéssel a következő nagyobb, a burkolathoz tartozó elemeket szerelik: 

– ajtók 

– lökhárítók 

– hűtővédő rács 

– első sárvédők 

– motorháztető 

– csomagtértető 

   
 3.5.7.33. ábra. Ajtó  3.5.7.34. ábra. Lökhárító  3.5.7.35. ábra. Hűtődíszrács 
 

   
 3.5.7.36. ábra. Sárvédő     3.5.7.37. ábra. Motorháztető 3.5.7.38. ábra. Csomagtértető 

Az ajtó mozgatható nyílászáró, célja a biztonságos lezárás, menet közben is. Fontos követel-

mény, hogy balesetkor járuljon hozzá a passzív biztonsághoz, ne nyíljon ki, de nyitható ma-

radjon. Működése szerint szárnyas vagy tolóajtó, szerkezete minden esetben lemezszerkezet. 

A külső és belső lemez össze van peremezve és hegesztve, vagy ragasztva, így üreges szerke-

zet alakul ki. A belső lemezen több szerelési lyuk és könnyítő nyílás is található, a külső le-

mezen az ablakok nyílásain kívül a kilincs számára szolgáló lyuk található.  

A külső-belső lemez között találhatók az ablaküvegek és a szerelvények. Az ajtó az oszlopban 

lévő betétekre csuklópánttal csatlakozik, az állíthatóságát a betétek biztosítják. A személy-

gépkocsi ajtajai leggyakrabban szárnyas működésűek.  

Az ajtó gyakran sérül, különösen horzsolásokat szenved el. Ha csak kismértékű a hiba, 

a SMART „G” rendszerhez tartozó pneumatikus feszítőpárna segítségével könnyen javítható. 

A hajdani feszítőkanalak helyett, melyek minden esetben lakksérülést okoztak, érdemes 

a lakk megsértése nélküli javító technológiákat előnyben részesíteni. Ilyen, a bevonatrendszer 
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és a lemez azonos rugalmasságát figyelembe vevő, javító technológia akár a kismértékű be-

nyomódások, jégverés, stb. kárait megfelelő célszerszámokkal képes a lakk megsértése nélkül 

kijavítani.  

Hasonló célú a vákuumos haranggal (tappanccsal) történő egyengetés. 

   
 3.5.7.39. ábra. Egyengetés lendtömeges 3.5.7.40. ábra. Egyengetés vákuumos tappanccsal 

 vákuumos tappanccsal 

A Magloc mágneses egyengető rendszerével a sérülés helyén kívül elhelyezett apró mágnes-

sel lehet a csőszelvény belsejébe benyúló kinyomó golyót rögzíteni, majd a kinyomófej mű-

ködtetésével a horpadást eltüntetni.  

Találunk a javítószerszámok közt a lakkra felragasztható műanyag csapot, melynél fogva 

a horpadás kihúzható. Javítás után a tüskét egyszerűen le kell csavarni, a ragasztó maradéka 

nyomtalanul eltüntethető a lakkról. 

     
3.5.7.41. ábra. Egyengetés a lakk meg-

sértése nélkül 

3.5.7.42. ábra. és a végeredmény 3.5.7.43. ábra. Ding Puller 

 

A ragasztásos technikának megfelelően a kihúzás igen egyszerű, és mivel csak levegő segíti 

a kihúzást, hőhatás nem lép fel. 

Ha nagyobb a sérülés, már nem tudjuk a lakk megsértése nélkül elvégezni az egyengetést. 

A hagyományos egyengetés alapelve, hogy a zömült részeket nyújtani, a megnyúlt részeket 

zömíteni kell. Fontos, hogy javítás után az eredetivel azonos alakú legyen a javított rész, és 

nyerje vissza eredeti szilárdságát is. Javításkor ügyelni kell arra, hogy az adott részt sem 

gyengíteni, sem erősíteni nem szabad! 

A lágyacél lemezek korában lánghegesztő berendezés által szolgáltatott, célszerű sorrendben 

elhelyezett „pontmeleggel” és kalapács-kézi üllő (egyengető alátét, alias stekli) segítségével 

egyengettek.  Mivel a láng viszonylag nagy területen melegítette föl a lemezt, nagy ügyesség 

kellett a szép, egyenletes felület visszaállításához (nem szólva a lángnak, a meleg-egyengetés-

hűtésnek az anyag tulajdonságaira gyakorolt, számos esetben kedvezőtlen hatásáról). Ez a 
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fajta zömítő eljárás, a mai karosszériajavítás terén tilosnak minősül, hiszen a nagyszilárdságú, 

mikroötvözött lemezek kristályszerkezete megváltozik ilyen magas hőfok alkalmazásánál és 

többé nem tud megfelelni a vele szemben támasztott szilárdsági kívánalmaknak.  

Fontos a lemezek és nyílászárók találkozásánál az elemek közötti hézagokat beállítani. A sze-

relt elemek „idomszerül” szolgálnak a javítás során. A korszerű kötési mód a ragasztás. 

A karosszériaelemek ragasztással történő összekötésének gyártási és javítási szempontokból 

négy alapvető oka van:  

– a karosszériamerevség növelése, ezzel a gépjármű menetviselkedésének és karambol-

kori tulajdonságainak javítása 

– a könnyűszerkezetes karosszériaépítés, illetve ezzel velejáróan 

– a különböző karosszériaanyagok alkalmazása, ezek kötése, valamint 

– a műhelykörülmények közötti javíthatóság. 

A ragasztott kötések stabilabbak, mint a ponthegesztéssel vagy szegecseléssel összekötött 

alkatrészek, mert a csatlakozó felületek lényesen nagyobbak. Alkatrészkötések stabilitása nő 

a csatlakozási felülettel. A lézerhegesztés műhelykörülmények között nem alkalmazható.  

A könnyűszerkezetes karosszériaépítés együtt jár a különböző fémes és nem fémes anyagok 

összeépítésével. Ezek kötése csak ragasztással lehetséges. Műanyagokat csak korlátozottan 

lehet hegeszteni vagy szegecselni, illetve különböző fémek fémes kötésénél elektrokémiai 

korrózió lép fel. A ragasztás alkalmazásának indokai közé később egy ötödik ok is bekerült: 

a mikroötvözött acélok bővülő alkalmazása, melyeknél a hőbevitelt el kell kerülni. 

A ragasztás a felület tisztítással és primerezéssel kezdődik, ez a ragasztás minősége szem-

pontjából kiemelten fontos. A KTL korrózióvédő réteget (katódos merítő lakk) a betétdarabról 

a mai előírás szerint nem kell eltávolítani. A ragasztó megtapad a KTL-en is, de kisebb a szi-

lárdsága. A KTL eltávolítása azonban megszűnteti a korrózióvédelmet. Ezt az ellentmondást 

feloldották azzal, hogy a KTL-t meghagyták, és növelték az összeragasztandó felületeket. 

A betéten a ragasztó vastagsága kb. 0,5 mm legyen, melyben nem lehetnek csomók. A tényle-

ges vastagság függ a rendelkezése álló réstől, mely a közdarab és betétek között található, 

akár néhány mm is lehet. A betéteket a ragasztó felvitele, majd behelyezés után csavarral be-

feszítik, a betét felveszi a nyúlván belső formáját. Az összeillesztés és rögzítés után a kitü-

remkedő ragasztót ronggyal el kell távolítani. A kikeményedett ragasztót csak segédeszközzel 

lehet eltávolítani. 

   
3.5.7.44. ábra. Előkészítés 3.5.7.45. ábra. Ragasztózás  3.5.7.46. ábra. Helyre illesztés 

Az összeragasztott darabokat 12 órán keresztül nem szabad terhelni. Az üzemi körülmények-

hez szükséges szilárdság eléréséhez 36 órára van szükség. Mindkettő idő intervallum 15−25 

°C-os hőmérséklet között igaz.  
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3.5.8. Járművek javító fényezése 

 
3.5.8.1. ábra. Gyári bevonatrendszer elemei (forrás: Autocolor oktatási anyag) 

A fenti gyári fényezéstől felépítésben és technológiában eltér a javító fényezés. A javító fé-

nyezés jóságát tekintve meg kell, hogy közelítse a gyárit, ezért a különböző javasolt technoló-

giákat pontosan be kell tartani. 
 

Bevonatrendszer javítása 

A hibátlan, tartós javítás elengedhetetlen feltétele a tökéletes felület előkészítés, a gondos 

precíz munkavégzés. 
 

Elemjavítás 

Felület-előkészítés 

A sérült részt és környezetét alaposan meg kell tisztítani a tapadó szennyeződésektől. A sérü-

lés határvonalát ferdén elcsiszoljuk, hogy elkerüljük a bevonat repedését, beesését a határfelü-

leten. A csiszolás során a környező, épen maradt festékbevonatot is meg kell csiszolni. A csi-

szolás után alapos zsírtalanítást kell végezni. 
 

Alapozófestés 

A bevonatrendszer első eleme, de átmeneti védelem során egyedi bevonatként is alkalmazha-

tó. Alapozó festésre jó minőségű korróziógátló alapozófestéket kell alkalmazni olyan minő-

ségben, hogy a ráhordott tapasz és festékbevonat anyagával is összeférhető legyen. 
 

Tapaszolás, tapaszcsiszolás 

Az eltávolított festékbevonati réteg felületi simaságának helyreállítására a javítás helyén egy-, 

vagy többrétegű késtapaszt kell felhordani. A rétegek közötti előírt száradási időt meg kell 

tartani. Durva mélyedések esetén először kétkomponensű epoxi vagy poliészter bázisú 

(Epokitt, autójavító kitt stb.) tapaszt kell felhordani. Átkeményedés után gyalulással, durva 

csiszolással a formát véglegesíteni, megadni szükséges, majd 1- 2 réteg vékony késtapasszal 
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kell áthúzni a felületet. A tapaszrétegek átszáradása után a javítás helyén a felületet nedves 

csiszolással kell átcsiszolni úgy, hogy a környezetével azonos, egyenletes, sima felületet kap-

junk. 
 

Alapzománc vagy töltőzománc felhordása 

A lecsiszolt felületre szórással egy réteg alapzománcot vagy a szórótapasznak megfelelő 

anyagot ún. töltőalapozót hordunk fel, és átszáradás után vízálló csiszolópapírral a környeze-

tével egybe csiszoljuk. 
 

Színkeverés javító fényezés estén 

Javító festésnél az ügyfelek elvárják, hogy a javításhoz használt festék színe minél tökélete-

sebben illeszkedjék az eredeti bevonat színéhez. A munkánk segítéséhez a festékgyárak kü-

lönféle festékkeverő módszert, rendszert dolgoztak ki. A festékgyárak által készített keverő-

színekből kell a kívánt színt előállítani. Ehhez színkódokat, színmintákat és keverő berende-

zéseket használhatunk. A színkeverés alkalmával gondosan, figyelmesen kell eljárni. A leg-

nehezebb feladat a szín egyezésének a megállapítása, ez nagy gyakorlatot és jó színérzéket 

kíván. A szín megállapítása előtt a felületet gondosan tisztítsuk meg és polírozzuk. A vizsgá-

latot természetes fénynél, de nem tűző napsugárnál kell végezni. Figyeljünk a zavaró hatások 

elkerülésére (szomszédos felületek színhatása). Általában az első benyomás a legjobb, mert 

minél tovább nézzük a színt, annál nehezebb a döntés. A keveréshez a szín mindhárom tulaj-

donságát meg kell vizsgálni, ez az árnyalat, a világosság és a telítettség. Ha a rendelkezésre 

álló recepttúra alapján elkészített festék színe nem tökéletesen egyezik a jármű színével, ak-

kor el kell dönteni, hogy színállítással, vagy árnyalással tudjuk eltüntetni az eltérést. A sikeres 

színállításhoz gyakran a színnek mind a három tulajdonságát változtatni kell.  

A helyes színárnyalat meghatározása Standox műveleti utasítás szerint 

1. Tisztítsunk meg Standox polírozó pasztával egy tenyérnyi felületet a festendő felület-

rész közelében. 

2. Keressük meg a járművön a lakk színárnyalatának kódszámát. Győződjünk meg arról, 

hogy nem festették-e át időközben a járművet. 

3. Hasonlítsuk össze a megtisztított felületet a Color-Box színkártyájával. 

4. Miután beazonosítottuk a színt, határozzuk meg számítógéppel, elektronikus mérleg-

gel, vagy mikrofilm segítségével, a megfelelő keverési formulát. Pontosan mérjük ki 

a képlet szerinti szükséges összetevőket. 

5. Készítsünk színmintát. Az uni, metál és gyöngyház színek esetében a hígítatlan bázis-

lakkot hagyjuk a keverőpálcán lecsurogni, majd hasonlítsuk össze az autó színével. 

A Standohyd bázislakkot hordjuk fel tesztkártyára, hagyjuk megszáradni, majd lak-

kozzuk le. Mindig nappal - de nem napon – végezzük el az összehasonlítást. 

6. Minden estben készítsünk fújt tesztkártyát, és csak ezután kezdjünk hozzá a javítólak-

kozáshoz. Őrizzük meg és dokumentáljuk a lakkozott mintalemezt. 

A hozzáfényezés módszerei: 

Hozzáfényezés uni fényezés esetén 
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A felületet az ismert módon előkészítjük, oxidmentesítjük, tapaszoljuk, csiszoljuk, zsírtalanít-

juk, szilikonmentesítjük, maszkoljuk, portalanítjuk.  

A előkészített részen elkészítjük az első fedő javítóbevonatot. 

A takarást a határoló részekről eltávolítjuk, majd egy csökkentett nyomással, ejtő szórással, 

fokozatos elvékonyítással beszórjuk a határoló részt is. 

Ezt követően mindkét felületet színtelen lakkal, egy szórási menettel lakkozzuk. 

Száradás után a szórási ködöt polírozással eltávolítjuk, a felületet fényesítjük. 
 

Hozzáfényezés kétrétegű metallfényezés esetén 

A felületet előkészítjük. 

A határoló felületeket maszkoljuk, letakarjuk. 

A javítandó felületet alaplakkal vékonyan beszórjuk. 

A takarást a határoló felületekről eltávolítjuk és hígított színtelen lakkal, bevonjuk. 

Elvégezzük a készre fényezést úgy, hogy a határfelületnél fokozatosan elvékonyítva szórunk, 

majd a határzónát 1 bar nyomással, ejtő szórással, ködszerűen bevonjuk. 

Ezt követően a felületet, a határoló felületet is, színtelen lakkal lakkozzuk. 

Száradás után a szóródási ködöt polírozással eltávolítjuk. 
 

Hozzáfényezés háromrétegű effekt-lakkbevonat esetén 

A felületet előkészítjük. 

A felületet előlakkal, lehetőleg színezett töltőanyaggal vonjuk be. 

A takarást a határfelületen eltávolítjuk. 

A felületet készre fényezzük, úgy hogy a határfelületen kifutással elvékonyítjuk a bevonatot, 

majd ködszerűen szórjuk. 

A javított részt alaplakkal bevonjuk és a határoló felületnél kifutást, alkalmazunk, majd 

az átmeneti zónát ejtő szórással beszórjuk. 

A javítás helyét és a határoló részeket kétkomponensű színtelen lakkal bevonjuk. 

Elemen belüli javítás esetén a fenti műveletek szükségesek, csak az átmeneti zónát ki kell 

szélesíteni. Ha az elemen van él vagy perem, akkor célszerű a javított részt idáig kiterjeszteni, 

mert így a színeltérést optikailag könnyebb csökkenteni.  

A festékgyárak a saját terméküknek megfelelő technológiai előírásokban a fentiektől kissé 

eltérő, speciális műveletsort és anyagok használatát írhatják elő. 

Árnyalásos javítás az elem egy részén végzett javítás. Technológiai folyamata hasonló, mint 

az elemjavításnál, csak az árnyalásra jobban kell ügyelni. 



3. JÁRMŰJAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 127 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

 
3.5.8.2. ábra. Jellegzetes árnyalásos javítás (forrás: Autocolor oktatási anyag) 

Gyors javítás: kisebb egyengetés és kittelés után (általában 1−3 elem javítása és árnyalás is 

lehet). A színtelen lakkot a teljes felületre hordjuk fel. 

SMART javítás csak bizonyos feltételekkel alkalmazható: 

a sérülés egy törésvonalhoz 10 cm-nél közelebb van, 

a sérülés a jármű könnyen hozzáférhető felületén van, 

a teljes javítandó felület max. A4 méretű (20 cm × 30 cm), 

a színtelen lakk árnyalásra kerül a javítási felületen belül, 

a javítás nem tart 90 percnél tovább. 

Az eredeti bevonattal azonos értékű javítás esetén alkalmazott műveleti sorrend: 

Zsírtalanítás tisztító, zsírtalanító folyadékkal (M600). 

Száraz csiszolás P80 − P180 csiszolópapírral. 

Alapozás korrózióálló (Primer Surfacer E.P.) bevonattal. 

Mélyedéstapaszolás poliészter tapasszal. 

Száraz csiszolás P80 − P180 − P280 csiszolópapírral. 

Az átcsiszolt réteg javítása, a szabad fémfelület passziválása Washprimer CR töltőalapozóval. 

Töltőalapozó felhordása (Autocryl 3110). 

Finom csiszolás, zsírtalanítás, portalanítás. 

Fedő bevonat felhordása (Autobase + Autoclear). 
 

Műanyagfelület javítása 

A műanyag felületek festése gondos munkát és kellő odafigyelést igényel. A legfontosabb 

a megfelelő tapadás biztosítása. A fémfelület fényezéséhez képest, nagyabb figyelmet kell 

fordítani a felület előkészítésre. A műanyagból készült karosszéria elemek általában rugalma-

sak, ezért a bevonatrendszer kiválasztásánál és felépítésénél ezt figyelembe kell venni. A be-

vonatrendszer anyagaihoz megfelelő és kellő mennyiségű rugalmasító adalékot kell használni. 

Olyan műanyag felület is előfordul, amely sok pórust tartalmaz, az ilyen felületeken töltő ré-

teg felhordására van szükség. A műanyag felület festése során különbséget kell tenni új, vagy 

javított elem technológiája között. Új elem esetén pedig figyelembe kell venni, hogy natúr, 

vagy gyárilag alapozott felületet kell festeni. 
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3.5.8.3. ábra. Fényezőfülke üzeme fújás közben (forrás: 

Autocolor oktatási anyag) 

3.5.8.4. ábra. Fényezőfülke szárítási üzemmódban 

(forrás: Autocolor oktatási anyag) 
 

A fényezett felületeket pormentes szárítóberendezésekben szárítják. 
 

A szárítóberendezések fajtái: 
 

Áramlásos (konvekciós) szárító berendezések 

Az ilyen berendezésekben a hőforrás melegét levegő, esetleg valamilyen közömbös gáz pél-

dául nitrogén, veszi fel és adja át először a festékrétegnek, majd a tárgynak. Az áramlásos 

kemencékben a levegő meleg, a bevonandó tárgy viszont hideg, tehát a zárt térben természe-

tes légáramlás indul meg. A meleg levegő könnyebb, tehát felszáll, a nehezebb, hideg levegő 

lefelé áramlik, és ez körforgásszerűen ismétlődik. 

Az egyszerű szárítószekrények csak kisebb tárgyak időszakos szárítására, ill. beégetésére al-

kalmasak. 
 

Légcirkulációs rendszerű szárítóberendezések 

A berendezésekben a levegő természetes áramlását mesterségesen növelik. A levegőt a beren-

dezés különálló részében felmelegítik, majd a tulajdonképpeni szárítótérbe nyomják, ahonnan 

az oldószerekkel és bomlástermékekkel telített levegőt szívóberendezéssel (exhausztorral) 

kiszívják, így a tárgyakat mindig új, friss, a távozó levegő hőjével felmelegített levegő veszi 

körül. A levegő körforgása (cirkulációja) állandó. Az állandó levegőkörforgás hatására a szá-

radás sebessége meggyorsul, és időtartama a felére csökken. A festék film jobb minőségű, 

tömörebb, tartósabb és a hőmennyiség kihasználása, vagyis a berendezés hatásfoka kb. 50%-

kal javul. A vízbázisú festékek alkalmazása a szárítási technika fejlesztését is megkövetelte. 

A festékek szárításához hosszabb idejű szikkasztási folyamatot kell alkalmazni, vagy az áram-

ló levegő mennyiségét kell megnövelni 

A járműfényezés új anyagai és eljárásai, újfajta hatékonyabb szárítási módot igényelnek pl. 

a vízbázisú festékek szárításához. Az ilyen feladatra fejlesztették ki az infrasugaras szárító 

berendezések, ventillátorral való kombinációját. Ezzel a módszerrel gyorsabban lehet a párol-

gó anyagok eltávolítását biztosítani, és a szárítási időt rövidíteni. 

3.5.9. Alváz és üregvédelem 

Alvázvédelem 
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A járművek padlója, kerékszekrényei és ajtóküszöbjei, valamint mellső és hátsó kötényleme-

zei a karosszéria legjobban igénybe vett részei. Azok védelme, az egész jármű hosszabb élet-

tartamát jelenti. Az alvázvédő anyagok sokoldalúan használhatók, egyebek között javítási 

helyek lefedésére, hegesztési varratok és karosszériaillesztések tömítésére valamit csomagte-

rek, motorháztetők és oldalfalak esetén dübörgéstompító anyagként. 

Alvázvédelmet csak a hagyományos járműveknél és a javított járműveknél alkalmaznak. 

Az alvázvédő bevonatokat fémtiszta lemezre, lakkbevonatokra, vagy egyéb régi védőbevo-

natokra hordhatjuk fel. Az alvázat gőzsugaras berendezéssel megtisztítjuk, utána leszárítjuk. 

A gépkocsit megemeljük, alábakoljuk, a kerekeket, takarólemezeket, leszereljük, esetleg ha 

szükséges a fényszórókat is kiszereljük. Ha szükséges hordjunk fel korrózióvédő alapozást is. 

A szórást alvázvédő pisztollyal, vagy airless eljárással végezzük. A rétegvastagság max. 

3mm, de legalább 0,5 mm legyen. A felhordott alvázvédő bevonatot levegőn szárítjuk, lega-

lább 12 órán át. A motortömböt, a sebességváltót és a lengéscsillapítókat, a kipufogórendszert 

nem szabad alvázvédő anyaggal bevonni. 

Az alvázvédelem anyagai, vagy szívósan rugalmas műanyag-diszperziókból állnak, vagy bi-

tumenkaucsukból, ill. szintetikus kaucsukból készülnek, amelyek a száradás után mosásálló 

bevonatot adnak. Az anyagokat szórással, ecsettel, és hengerrel is fel lehet hordani. A bevonat 

korrózióvédő, sóálló, és a kőfelverődés ellen is véd. A vastag rétegben felhordott anyag hatá-

sos zajcsökkentő (dübörgéscsillapító).  

 

Üregvédelem 

Egy karosszériának számos ürege van (ajtók, küszöbök, tetőoszlopok, oldalfalak stb.) ame-

lyeket a felverődő víz és nedvesség összegyűlése miatt, a rozsdásodás különösen fenyeget. 

A korrózióvédelmet már az autógyárak elvégzik, ám a sértetlenséget meghatározott időkö-

zökben (általában 2év) ellenőrizni kell, szükség esetén meg kell újítani. A szóró furatok köny-

nyebb megtalálása céljából, üregszóró tervek, ill. az új furatok elkészítéséhez megfúrási ter-

vek készülnek. Egy-egy furatot készítünk az üregek szélén és az üreg legmélyebb pontján. 

A 7 mm átmérőjű fúratok egymástól 50−70 mm távolságra, legyenek. Üregvédő anyagok: 

viasz, olaj vagy bitumenalapú anyagok, amelyek korrózió gátlók és erősen kúszóképesek. 

Többnyire nem száradnak meg teljesen, így kissé ragadósak maradnak. A jó üregvédő anya-

gok kellő kúszóképességgel rendelkeznek, a szórás helyétől akár több centiméterre is elkúsz-

nak, ezzel a nehezen hozzáférhető helyek is bevonhatók velük. 

Az üregvédő anyag felhordásakor a helyiség és a kocsi hőmérséklete legalább 15 °C legyen. 

A nehezen elérhető helyek, vagy bonyolult alakú üregek beszórásához, speciális fúvókákkal 

és különböző merev vagy hajlékony szondákkal ellátott szórópisztolyokat használunk. A szó-

rást addig folytatjuk, amíg az üregvédőanyag a következő furaton nem jelenik meg. A védő-

film felhordása után, a szóráskor használt furatok közül azokat, amelyek felfröccsenő víznek, 

kőfelverődésnek vannak kitéve, peremes műanyagdugóval el kell zárni, vagy le kell tömíteni, 

viszont amelyek az üregek átszellőzését és a víz kifolyását biztosítják szabadon kell hagyni. 

A bevonat védőhatását kétévenként célszerű felülvizsgálni, és szükség esetén felújítani. 

Javítás utáni alváz- és üregvédelem elvégzése, zajvédelem helyreállítása 



130 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

A tömítendő illesztett felületekre poliuretán bázisú tömítőket használnak, ezek levegőnedves-

ség hatására kikeményedő masszák, jellemzően a folyamatos tömítő csíkok elkészítésére al-

kalmasak. A személy és haszonjárművek alulsó részei, de főleg kerekekhez közel eső részek 

folyamatosan kitettek az útról felpattanó kavicsok és egyéb kemény tárgyakkal való felverő-

désnek. Ennek az abrazív hatásnak a kiküszöbölésére egy kemény, felületileg rücskös struktú-

ra áll ellen a legjobban.  
 

 
 

 
3.5.9.1. ábra. Autóküszöb rücskös 

struktúrájának helyreállítása 

3.5.9.2. ábra. Szórható MS alváz-

védő felhordó eszköze  

3.5.9.3. ábra. Bitumenes alvázvédő 

felszórása hordós kiszerelésből 

 

 
3.5.9.4. ábra. Különböző védelmek 

 

Szórt folyékony gumis alvázvédők 

Megjelenési formáit tekintve a folyékony alvázvédők a rücskösítő struktúrákat létrehozó 

anyagokhoz hasonlítanak. Mindegyikük oldószer elpárolgással szárad. Szerves oldószeresek, 

ami természetesen jelent egy bizonyos térfogatváltozást a felszórt vastagsághoz képest. 

A kőfelverődés gátlókhoz hasonlóan ebben az anyagcsoportban is megjelentek már a vízbázi-

sú termékek, amelyek megfelelnek a VOC előírásoknak, hiszen 0 g/lit a szerves illóanyagot 

tartalmaznak. Különböző szárazanyag töltetek közötti a választás az eredeti védőanyag jellege 

alapján történik.  
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3.5.9.5. ábra. Rozsda passziválás 3.5.9.6. ábra. Küszöb üregelés 3.5.9.7. ábra. Alvázvédő felhordása 

Fényezés nélküli üreges felületek védelme 

Biztonsági szempontból az üreges alkatrészek belső felületeinek korróziója még nagyobb 

kockázatot jelent, mint a külső felületeké, mivel ezeket a felületeket nem látjuk, így nem 

vesszük észre egy normál átvizsgálásnál az romló állapotukra utaló jeleket. A gépjármű javító 

társadalom, pontosan a láthatatlansága miatt hajlamos „kifelejteni” ezt a lépést a helyreállítá-

sok során.  

3.5.10. Villamos berendezések javítása 

A gépkocsi villamos hálózata a növekvő teljesítményigény miatt változik. Egy jól felszerelt 

autó 800 W és kb. 2 kW csúcsteljesítményt igényel. A gépkocsi villamos hálózata kisfeszült-

ségű hálózat. 12 V, 24 V, 36 V névleges feszültség értékűek. 

A gépjármű energiaháztartása és fedélzeti energiatárolása ma az üzembiztonság központi kér-

dése. Az autók alapvetően villamos energia függőek, mert irányításukat – ezen belül a nagy 

energiaigényű végrehajtást – elektromos rendszerek látják el. Mindezt csak tetézi, hogy 

a szériafelszerelésként beépített biztonsági, kényelmi és szórakoztató berendezések villamos 

energia igénye messze felülmúlja a korábbiakét. Az áramellátó rendszer kulcsszerepe miatt az 

energiaháztartás felügyelete a figyelmeztető jelzés szintről egyre inkább a „gazdálkodó” intel-

ligens szintre emelkedik, ennek megfelelően a fedélzeti állapotfelügyelet, a fedélzeti diag-

nosztika figyelme is kiterjed rá. Ezek az intelligens felügyeleti rendszerek a 2000-es évek első 

évtizedében általánossá válnak, melyek a diagnosztikát is új utakra terelik. 

A nem fedélzeti diagnosztikában – melynek jelentősége nem csökken, mert az on-board diag-

nosztika információival ezt csak támogatja – az áramellátó és az indítórendszer, tehát a gene-

rátor, indítóakkumulátor a feszültségszabályozás, az indítómotor és a hozzájuk tartozó veze-

tékhálózat, valamint kapcsolók együttes és egységenkénti diagnosztikai vizsgálatának igénye 

merül fel. A vizsgálatokra elsősorban akkor kerül sor, ha bármiféle indítási nehézség lép fel, 

de az időszakos ellenőrző szerviz során sem haszontalan a méréseket elvégezni a rejtett, még 

funkciózavarokat nem okozó hibák feltárása érdekében.  

A gépjárműmotor indítórendszere annak működtetése közben, több jellemző együttes mérésé-

vel vizsgálandó. Akadályozzuk meg a motor beindulását. Otto-motornál a tápszivattyú relé 

eltávolításával (ne a gyújtást szüntessük meg!); EDC dízel-motornál a gyártó előírása szerint 

járjunk el. 
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Mérendő paraméterek (melyeket diagnosztikai padok az áramellátó- és indítórendszer vizsgá-

lati menüpontban felkínálnak): 

az akkumulátor kapocsfeszültsége, 

az indítómotor áramfelvétele, 

az indítási fordulatszám, 

feszültségesés az akkumulátor pozitív pólusa és a motortest között, 

feszültségesés a motortest és az akkumulátor negatív pólusa között, 

feszültség a gyújtótekercs 15-ös pontján. 

Az áramellátó és indítórendszer elemeinek szerkezeti kialakítása az utóbbi évtizedben jelentős 

átalakuláson ment keresztül a karbantartási igény csökkentése és a szerkezetintegráció miatt. 

Ez azt jelenti, hogy a diagnosztikai vizsgálatok egyszerűsödtek, lehetőségei a gyakorlatban 

nagyon beszűkültek. Gondoljunk a gondozásmentes (többnyire zárt edényű) akkumulátorra, 

a generátorba vagy a motorelektronikába épített elektronikus feszültségszabályzóra, 

az állandómágnesű indítómotorra vagy a teljesen zárt, csúszógyűrű 

nélküli generátorokra. Az igazi változást azonban a hibridgépjármű-

vek indító-generátor egysége jelenteni. Ezek vagy hagyományos szíj-

hajtásúak és a generátor helyére kerülnek, vagy tengelyhajtásúak és 

a motor lendítőkerék szekciójában helyezik el azokat. Az akkumulá-

tor állapotvizsgálatához két lényeges paramétert kell megvizsgálni: 

a kapacitást és az indítóképességet. 

Műszaki szempontból csak akkor minősíthetünk egy akkumulátort 

jónak, ha az mindkét fenti szempontból megfelel. 

Kapacitás mérés 

Az akkugyártók ajánlásai szerint ebből a szempontból az akku akkor minősíthető jónak, ha az 

eredeti névleges kapacitásának legalább a 70 (spirálcellás akkunál 50%) rendelkezésre áll. Ha 

ez az érték 70% alá csökken, ez még nem jelenti azt, hogy az akku már nem indítja az autót, 

és nem tudunk akár hónapokig is autózni, de jelenti azt, hogy a megszokottól eltérő igénybe-

vétel esetén (pl. napokig tartó leállás, téli hidegben szabad ég alatt 

parkolás, álló helyzetben hosszabb rádiózás stb.) már indítási gondja-

ink támadhatnak. 

Az akkumulátorok kapacitásának, indítóképességének – gyártót köte-

lező – típusvizsgálati előírásait szabványok rögzítik, melyek általában 

−18
o
C akkumulátor kiinduló hőállapotra vonatkoznak. 

3.5.10.2. ábra. Akkumulá-

tor-teszter (MotoMeter 

BZS 10) 

A hazai előírás szerint az indítóképességet az akkumulá-

tor névleges Ah kapacitásérték háromszorosának megfe-

lelő terhelőáram, azaz It = 3xC20 mellett kell mérni. A 

vizsgálat során a terhelőáramot közel állandó értéken 

tartva, a kisütést a névleges feszültség feléig kell folytat-

ni. Az akkumulátor startkapacitás értéke akkor megfele-

lő, ha a kisütés ideje nagyobb három percnél. 
 

3.5.10.1. ábra. 

Akkumulátor 

3.5.10.3. ábra.  Akkumulátor kapacitás-

vizsgálat értékei 
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Indítóképesség vizsgálat 

Gyári ajánlások szerint még jó az akku, ha feszültsége az adattábláján feltüntetett EN szerinti 

indítóáram felével megterhelve nem esik 9,6 V alá, 15 másodperc alatt. Évtizedes gyakorlati 

tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy ha egy akku egy ilyen terhelésre 9,6 V körüli értékre 

ejti a feszültségét első terhelésre, az kapacitás szempontjából egész biztos nem felel meg, 

messze a 70%-os kapacitás érték alatt marad. Azt tapasztaltuk továbbá, hogy ha a fenti mérést 

még kétszer megismételjük, és a feszültség a 3. teszt végén is 10 V fölött marad, akkor igen 

nagy valószínűséggel az akku kapacitás szempontjából is megfelel.  

Generátorok 

A generátor vizsgálata 

A generátor diagnosztikai vizsgálata a töltőáram névleges értéké-

nek ellenőrzésére és az egyenirányító diódák, valamint a fáziste-

kercsek állapotvizsgálatára terjed ki. Mindenek előtt azonban 

a generátor villamos csatlakozóit, testvezetékét (!), az ékszíj és az 

ékszíjtárcsák állapotát, a generátor hangját vizsgáljuk. 

3.5.10.4. ábra.  Generátor  

Vízhűtésű generátornál az esetleges szivárgásokat is derítsük fel. A generátor egyenirányító 

diódáinak és fázistekercseinek esetleges hibáit az egyenirányított feszültség oszcillogram-

jának segítségével azonosíthatjuk. 

Jellemző meghibásodásai: csapágyhiba, zárlat hiba, dióda hiba. 

Javítása általában cserével. 
 

Feszültségszabályzók 

A beszabályozott feszültséghatár 12 V-os hálózat esetén 14 V. Ha az indukált feszültség ezen 

érték alatt van addig a szabályzó, nem működik. A szabályzás során a generátor gerjesztő 

áramának változtatása történik, mely meghatározza a forgó mágneses tér erősségét. Ha az 

indukált feszültség meghaladja a 14 V szabályzási értéket, akkor a szabályzó vagy csökkenti 

a gerjesztő áram értékét, vagy megszakítja teljesen a gerjesztő áramot. A fedélzeti feszültség-

szabályozás értéktartásának és megbízhatóságának ma különös jelentősége van. A rendszerfe-

szültség felső határértékének biztos betartása alapvető fontosságú a karbantartásmentes ak-

kumulátorok és az elektronikai áramkörök szempontjából. Az akkumulátort semmi nem vé-

dené a túlfeszültséggel szemben. A névlegesnél nagyobb feszültség esetén a karbantartásmen-

tes akkumulátornál is megindul az intenzív vízbontás és gázképződés, mely az akkumulátor 

felrobbanásához is vezethet. Az elektronikus rendszerek többsége ugyan túlfeszültség ellen 

védett, de amelyik nem (van ilyen ECU is!), az menthetetlenül tönkremegy. A rendszer szabá-

lyozott feszültségét az akkumulátor pólusaira csatlakozva mérjük. A motor fordulatszámát 

állítsuk be kb. 2500 min
-1

 értékre, és ott tartsuk a mérés alatt. A szabályozott feszültség vi-

szonylag lassan állandósul, tehát hosszabb ideig kell mérnünk. Két áramterhelés mellett is 

ellenőrizzük értékét, 10 A-nél kisebb, és kb. 25 A értéknél. Az áramot egyenárammérő (álta-

lában Hall-elemes) fogóval, az akkumulátor testkábelében mérjük. 

Elektronikus feszültség szabályzók 

Előnyei: nem tartalmaznak érintkezőket és mozgó elemeket, így ívátütés mentes lesz a kap-

csolat. Mivel nincs érintkező csatlakozás, szerelése könnyebb, egyszerűbb. Nincs kopásnak 
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kitett része. Méretük, súlyuk, tömegük kisebb. Rázással, ütéssel szemben érzéketlenebbek. 

A generátor belsejébe beépíthetők. A beépített félvezető elemek részben egyedi, részben in-

tegrált elemként találhatók egy kisméretű nyomtatott áramkörben. Egyszerű, megbízható egy-

séget képeznek. Gyorsabbak a rövidebb kapcsolási idő miatt, kisebb a szabályzási tűréshatár, 

a hőmérsékletkompenzálás elektronikusan jól megoldott. 

Nagy a működésbiztonsága és alacsony a meghibásodása. Nagyteljesítményű rendszereknél 

a generátoron kívül is elhelyezhetők. A szabályzók legfontosabb elemei a tranzisztorok és 

a Z (Zener)- diódák. A félvezetős szabályzókat túlfeszültségellen védeni kell. Erre jó eszköz a 

Z dióda, de ismert a túlfeszültség védelmi készülék is. A generátort akkumulátor nélkül nem 

szabad járatni. 

A diagnosztika során a hibakód kijelzés után egyenárammérővel ellenőrzést végzünk. A fe-

szültségszabályzókat cserével javítjuk. 
 

Indítómotor 

Az önindítónak többféle hibája lehet. Két gyakoribb hiba: 

a behúzótekercs nem húz be eléggé ahhoz, hogy áramot kapjon 

maga a motor (a tekercs végében levő kapcsolón keresztül). (Rit-

kábban, de előfordulhat álló- vagy forgórész tekercs szakadás 

vagy zárlat, illetve természetesen az elektromos érintkezé-

sek/kábelek lelazulása, hibája, stb.) 

Ilyenkor az önindító kattan, de nem forog. Másik gyakori eset 

a szabadonfutó + hajtófogaskerék szerelvény szétszakadása. Eb-

ben az esetben az önindító behúz, hallani ahogy pörög az elekt-

romos motor, de maga a járműmotor meg se mozdul: nem kap 

hajtást. Ez utóbbi hiba a nagy terheléstől, vagy egyszerűen az 

elhasználódástól fordulhat elő.  

3.5.10.5. ábra. Indítómotorok  

Kisebb hibák:szénkefe szorulás, kommutátor szennyeződés és beégés, csapágy kiverődés.  

Ellenőrzések: vezetékszakadást oszcilloszkóppal, test és menetzárlatot próbalámpával.  

Első esetben − természetesen az akkumulátor és az összes elektromos érintkezés hibájának 

kizárása után − elegendő a behúzótekercs cseréje, második esetben a „bendixet” kell kicserél-

ni. A villamos egységeket alkatrészcserékkel javítjuk. 
 

Gyújtókör 

Hagyományos gyújtókör: Hagyományos akkumulátoros gyújtókörnél a meghibásodás elég 

gyakori, a megszakító, az elosztó, a kondenzátor, a gyújtótekercs, a gyújtás kapcsoló, a gyúj-

tás elosztó pipa, a nagyfeszültségű kábelek megannyi hiba okozója a gyújtókörben részben 

a karbantartás hiánya, részben a gyorsabb elhasználódás miatt.  

Javítás: legtöbbször csere, néhány esetben hézagbeállítás (megszakító hézag), vagy tisztítás 

segít ( elosztó pipa).  

Az elektronikus gyújtóberendezések: 
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A gyújtás szabályzás ma már kizárólag hibrid technikával (integrált áramkörök és kapcsolók 

egybeépítése) készülnek. A számítógépes vezérlés jó indítási, alapjárati szabályzást, kisebb 

tüzelőanyag fogyasztást eredményez. Elkerülhető a kopogásos égés. 

Teljesen elektronikus gyújtás: 

Az elektronikus gyújtás elvét forgó elosztó nélkül biztosítja. A gyújtási időpontokat itt is mik-

roszámítógépben tárolt jelleggörbe sereg határozza meg. 

Az elektronikus gyújtóberendezése ma már megszakító nélküli kivitelben készülnek. A gyúj-

tás vezérlése a megszakítót helyettesítő jeladással történik. A legismertebb jeladók:  

Ez a gyújtó berendezés a kimeneti egységtől kapott jelekkel vezérli a tranzisztorokat, amelyek 

olyan áramkörökbe vannak 

építve, hogy a motor fordu-

latszám szerinti gyújtás 

igényét időzítő kondenzáto-

rokkal változtatva szabá-

lyozza. A gyújtásra a jel-

adást nem mechanikus, 

érintkezés nélküli berende-

zés valósítja meg. 

3.5.10.6. ábra.  Hall generátoros vezérlés 

 

További vezérlés: 

Indukciós jeladás 

A foto elektromos vezérlés 

Hiba esetén alkatrészcserével javítunk. 

 

Dízel indítási segélyek 

Az indítási segélyek ismertebb fajtái: 

 lángkeltésű indítási berendezés 

 fűtőbetétes izzító berendezés 

 soros bekötésű izzító gyertyás 

 párhuzamos bekötésű izzító gyertyás berendezések. 

Jellemző meghibásodásai: szakadt izzítógyertya 

Hibamegállapítás: A nehezen indult motor esetén beleértve a hidegen egyenetlenül járt motor 

esetén is az izzító gyertyákat egyenként ellenőrizni kell, még akkor is, ha az izzítást jelző 

lámpa megfelelően működik. 

A hiba megállapítás úgy történhet, hogy a villamos csatlakozó-

kat eltávolítjuk és egyenként mérjük meg a gyertyák ellenállá-

sát. A „szakadt” izzítógyertyák, ellenállásméréssel egyértelműen 

megállapíthatók.  

 

 

3.5.10.7. ábra. Izzítógyertya 
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Ne higgyük, hogy kiszerelés nélkül áram és ellenállásméréssel minden esetben meghatározha-

tó az izzítógyertyák hibái! Előfordulhat olyan hiba, hogy az izzógyertya közepe kezd izzani 

nem a csúcsa és idővel elteltével sem éri el a csúcs az izzítási színt!!  

Javítás: cserével. 
 

További fogyasztók 

Világító berendezések, műszerek, fény és hangjelző berendezések, biztonsági berendezések, 

riasztók, elektromos zár, a légkondicionálás, a fűtés a szellőzés, az ablak és fényszórótörlés és 

mosás eszközei, az ablakfűtés és az ablakemelés villamos motorjai, az ülés és háttámla állítás 

berendezései stb., fedélzeti számítógép, befecskendezési rendszerek, szervo rásegítők-

szervofék, szervokormány segítők, blokkolás és kipörgés gátlók, rádiók hangfalakkal, magnó, 

CD, TV, navigációs rendszerek, szivargyújtók. 
 

Villamosvezetékek, kapcsolók, csatlakozók 
 

Védelmi eszközök, biztosítók, relék  

Az olvadó biztosítók a vezetékre meghatározott áramerősséget biztosítják, ennél nagyobbat 

elérve megolvadnak, megszakítják az áramkört. 
 

Fémkarosszéria, motortömb, nyomatékváltó 

A gépkocsi villamos hálózata egyvezetékes rendszerű, mivel a fémkarosszériának, a motor-

tömbnek, a fémes géprészeknek nagy a keresztmetszetük, kicsi az ellenállásuk. Ezért a fe-

szültség források negatív sarkait a karosszériára kötik, amit testnek nevezünk. Így a vezeték 

mennyisége felére csökkenthető. Korszerű, elektronikusan vezérelt autóknál azonban kiala-

kult a két vagy többvezetékes rendszer. A gépkocsiban a szórakoztató elektronika, a számító-

gépes hálózat ismeri a fénykábeles megoldásokat. 

3.5.11. Elektronikai berendezések javítása 

A korszerű gépjárművek fejlesztési iránya főleg arra a társadalmi követelményre épül, mely 

szerint az emberek biztonságosabb, megbízhatóbb, környezetkímélőbb járműveket akarnak 

látni az utakon, amelyek a vezetői hibákat mérsékelve hatékonyabban képesek az összetettebb 

helyzetek (vészhelyzetek) kezelésére. Ezeknek az igényeknek a kielégítésére a mai korszerű 

autók különböző menetdinamikai szabályozórendszerekkel vannak felszerelve. Felmérések 

szerint az esetek legnagyobb részében (kb. 96 %) vezetési hiba miatt következik be közúti 

baleset. Ez arra ösztönzi a járműmérnököket, hogy olyan rendszereket dolgozzanak ki, me-

lyek a vezetőket támogatva növelik a biztonságot. Az utóbbi évtizedekben az elektronika és 

a számítástechnika rohamos fejlődésével elérhetővé vált különböző elektronikus rendszerek 

alkalmazása a járművekben. Ezeknek a rendszereknek a segítségével ma már megvalósítható 

az a járműipari célkitűzés, mely szerint biztonsági, környezetvédelmi, kényelmi, stb. szem-

pontokból fontos, hogy a járművek különböző rendszerei szabályozottak legyenek.  

A gépjárműtechnika, nem nélkülözheti az elektronikát, az elektronikus eszközöket, köztük 

az „érzékszerveket” vagy mérőátalakítókat, azaz a nem villamos mennyiségeket mérő jeladó-

kat. A technikával szemben megfogalmazott igények messzemenően kielégíthetőek az elekt-

ronikára épülő mérő, jelfeldolgozó, jelátviteli az irányítástechnikát (szabályozást) kielégítő 

eszközökkel. 
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A gépjárműtechnikában ma szinte egyetlen olyan főegység, működési funkció sincs, melyet 

ne összetett elektronikus vezérlő-szabályzó rendszerekkel irányítanának, a gépkocsivezető 

akaratától, szükség szerint teljesen függetlenítve. Az alkalmazás területei, széles áttekintésben 

az alábbiak: 

– a napjainkban rendkívül aktuális környezetvédelem szigorú előírásait is teljesítő belső 

égésű motorok; 

– az erőátviteli rendszerek, beleértve az automatikus nyomaték váltókat; 

– a biztonságos fékezést, fékezés alatti iránytartást biztosító blokkolásgátlók; 

– a vonóerő kipörgés nélküli átvitelének szabályzó rendszere; 

– a kényelmi berendezések (légkondicionálás, sebességtartás, ülésállítás, stb.); 

– az információs rendszerek (elektronikus térképek, útinformációk, autótelefon),  

– a passzív biztonsági rendszerek (légzsák-, boruló keret-működtetés stb.); 

– a gépkocsiba épített szórakoztató elektronika. 

A gépjárművek szinte valamennyi szerkezeti fő- és részegysége részben átalakult, mert al-

kalmassá kellett tenni azokat az elektronikus vezérlés/szabályozás fogadására. Az érzékelők 

(jeladók) és a beavatkozók (végrehajtók), mint új szerkezeti elemek jelennek meg a főegysé-

geken. Mindezt együtt mechatronikának nevezzük, mely egyesíti a mechanika, az elektronika 

és a számítástechnika eszközrendszerét. Kis túlzással azt is mondhatjuk: ma ez az autó. 

A korszerű félvezető elemekből (tranzisztor, integrált áramkör) felépülő elektronikák, ellen-

tétben a mechanikus szerkezetekkel, kopó alkatrészeket nem tartalmaznak. 

A járművekben alkalmazott elektronikával szemben a tervező fegyelembe vette a mostoha 

üzemeltetési körülményeket: 

– klimatikus hatások (pl. nagy hőmérsékletingadozás), 

– elektromos, elektromágneses zavaró jelek (gyújtás, külső erőtér), 

– mechanikai hatások (rezgésgyorsulás, ütés, nagynyomású vízsugár), 

– kémiai hatások (oldó, maró, felületszennyező-anyagok), 

– elég tág határok közt változó működtető feszültség, 

– „hozzá nem értő” személyek szükségszerű beavatkozása, 

igen szigorú követelményeket támaszt. 

Mindezek alapján nem merészség kijelenteni, hogy meghibásodás esetén a hiba többnyire 

nem az elektronikában, hanem annak perifériáján keresendő. Perifériához tartozónak tekintjük 

a jeladókat, a vezetékezést és a végrehajtókat. Az eredményes hiba-behatárolás és elhárítás, 

eltekintve egy-két szerencsés véletlentől, megköveteli a speciális ismereteken túl a kellő átte-

kintést, általános ismeretet is. A kivitelezett változatok száma olyan nagy, hogy azokat 

egyenként megismerni szinte lehetetlen. Ha azonban valaki ismeri: 

– az adott rendszer funkcióját, 

– tudja mi a vizsgált egység feladata, 

– ismeri annak mérési elvét, 

akkor az általános ismeret birtokában – logikus gondolkozással – gyorsan eljuthat a konkrét 

probléma megoldásához. 
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Alkalmazási területek: 

A mérőérintkezők a gépjárművek legelterjedtebb, igen gyakran alkalmazott átalakítói. Az 

egyszerű autóktól a legjobban felszerelt típusokig mindenütt találkozunk velük. Néhány fel-

használási példa: 

– ajtók becsukott állapotának érzékelése 

– biztonsági öv bekapcsolásának érzékelése, 

– rögzítőfék (kézifék) behúzott állapotának érzékelése, 

– fékpedál helyzetének érzékelése, 

– fojtószelep kapcsoló, a fojtószelep helyzetének érzékelése 

– ablakemelő helyzetérzékelője, 

– Inerciakapcsoló a beszívott levegőmennyiség érzékelőben 

– fékbetétek kopását jelző érzékelő, 

A „vezetékezett” rendszer – az irányítóegység és periféria – vizsgálata hagyományos villamos 

és digitális, számítógéppel támogatott célműszerrel (rendszer-teszterrel) végezhető el. 

Az ECU fedélzeti állapotfelügyelettel rendelkezik. Az input és output áramköreit, valamint 

a központi egységét is ellenőrzi. Hibás esetben – a gépjármű mozgásképességének fenntartása 

érdekében – állapotjavító intézkedéseket vezet be, a hibát azonosító kódot eltárolja. Támogat-

ja a diagnosztikai hibafeltárást, biztosítja a rendszer üzemi paramétereinek folyamatos kiol-

vashatóságát, a rendszer alapbeállítását, valamint interaktív módon kódolását és rendszerele-

meinek illesztését. Az elektronikusan irányított rendszerekkel történő kommunikáció és ennek 

elemeként a rendszerdiagnosztika nélkülözhetetlen és kizárólagos eszköze a gyári programo-

zású és adatbázisú rendszer-teszter. Különösen érvényes a gyári immobiliserrel szerelt válto-

zatoknál, mert azok illesztése csak ezzel a műszerrel történhet. A rendszer-teszter megteremti 

továbbá a gépjárműben lévő ECU (irányítóegység) és az autógyártó központi diagnosztikai 

számítógépe közötti adatkapcsolat felépítésének lehetőségét. A nem felügyelt folyamatok és 

szerkezeti elemek diagnosztikája, a diagnosztika hagyományos módszereivel történhet pl.: 

hengertömítettség mérés, a dízeladagoló nyomócsövében a nyomáslefutás elemzése, motortel-

jesítmény-mérés stb. 

A fedélzeti állapotfelügyelet hibajelzése után a periféria-diagnosztika eljárásai segítenek 

a hiba helyének azonosításában. A periféria-diagnosztika az irányítóegység csatlakoztatásával 

a működő rendszeren, valamint az irányítóegység nélkül – az áramkörökben, azok elemein – 

végzett mérések összességéből tevődik össze. 

A korszerű diagnosztika nélkülözhetetlen elemei, az általános mérőműszerek (multiméter, 

oszcilloszkóp stb.), a célműszerek (rendszer-teszter stb.), a méréstechnikai segédeszközök 

(mátrix-tábla, jelszimulátor stb.), tartozékok (csatlakozók) mellett a részletes gyári dokumen-

táció, ezen belül a kapcsolási rajz és az adatokat is tartalmazó vizsgálati technológiai utasítás. 

A fedélzeti állapotfelügyelettel, a rendszer-teszterrel, a gyárak részletes méréstechnikai do-

kumentációival, a gyárak központi diagnosztikai komputerével sem vált a diagnosztika beta-

nított, automatikus munkává, éppen ellenkezőleg, mindez holt tőke, elfecsérelt beruházás, 

kihasználatlan lehetőség marad, ha azt nem jól felkészült, önmagukat folyamatosan képző 

szakemberek alkalmazzák.
 

A rendszer-teszterek, más néven az irányítóegység kommunikációs diagnosztikai műszerek, – 

kommunikációs lehetőségeik és a kereskedelmi beszerezhetőség szerint – három csoportra 

oszthatóak. 
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Teljeskörű szolgáltatást nyújtó műszerek: Mennyiségileg (valamennyi potenciálisan lé-

tező alrendszer) és minőségileg (teljes körű adatforgalom és programozás, beleértve 

az immobilisereket) teljes körű szolgáltatást biztosító rendszer-teszterek, melyek gép-

járműgyártó specifikusak és így csakis és kizárólag a márkaszervizekben állnak ren-

delkezésre; 

Korlátozott információforgalmat biztosító műszerek: Adatforgalomban és kódolási le-

hetőségekben korlátozott rendszer-teszter, melyet az irányítórendszer-gyártó forgal-

maz, nem márkaszervizek részére; 

Kódkiolvasók: Szabadon  beszerezhető, korlátozott funkciójú rendszerkommunikációs 

célműszerek, általában csak kódkiolvasásra alkalmazhatóak. 

A rendszer vizsgálata történhet: 

1. hordozható (a gépjárművel pl. próbaútra magával vihető) műszerrel, 

2. komplex diagnosztikai központokkal, melyek közvetlenül vagy a hordozható mű-

szeren keresztül köthetőek a gépjárműre, 

3. illetve telekommunikációs kapcsolaton keresztül  

4. a gyártó központi diagnosztikai komputerével  

A rendszer-teszter diagnosztikai műszerek általában korlátozott kijelzési kapacitása 

miatt a megjelenített adatokat csak a gyári javítási utasítás vonatkozó fejezetében ta-

lálható bőséges magyarázat birtokában értelmezhetjük maradéktalanul. 

Az elektronikával „felfegyverzett” korszerű gépjárművek egyre magabiztosabban teljesítették 

a folyamatosan szigorodó környezetvédelmi előírásokat, ugyanakkor gazdaságosabbá, bizton-

ságosabbá és komfortosabbá váltak. A sok-sok kábelér helyett minél kevesebb, lehetőleg 

egyetlen összeköttetést (buszvonalat) használnak az önálló egységek között cserélendő infor-

mációk továbbítására (LIN buszrendszer). 

A LIN buszrendszer kialakítása, feladata: 

A hagyományosan kábelezett autók ellenőrzéséről a villamos berendezések javításánál szól-

tunk. Itt az új információforgalmat biztosító rendszereket említjük meg. 

A LIN (Local Interconnect Network), helyi belsőkapcsolódású hálózatnak nevezett, busz-

rendszer ismertetését célszerű a CAN rendszerre történő rövid visszatekintéssel kezdeni. Mint 

ismeretes, a CAN rendszer létrehozását a járművekben alkalmazott vezérlőkészülékek számá-

nak folyamatos emelkedése és a köztük szükséges adatcserét biztosító kábelerek dzsungellé 

történő – hovatovább a biztonságot is veszélyeztető- elburjánzása kényszerítette ki. 

Az egy rendszerhez tartozó (pl.: hajtáslánc) ECU-k közötti adatcsere ettől kezdve az említett 

buszrendszeren bonyolódott, lényegesen csökkentve a kábelerek, valamint a csatlakozó pon-

tok számát, ugyanakkor növelve az üzembiztonságot. A rendszer alkalmazása a jeladók szá-

mának csökkentését is eredményezte, hiszen a buszvonalról minden ECU hozzájuthatott 

a kérdéses érzékelő információjához. Az említett és egyéb előnyei miatt, nem tekinthető vélet-

lennek a CAN robbanásszerű elterjedése. 

A részletes CAN rendszerismertetőből tudjuk, hogy eredetileg két, különböző átviteli sebes-

ségtartományban üzemeltethető változatot (ISO 11519 alacsonysebességű karosszéria és kom-

fort oldali, míg az ISO 11898 nagysebességű hajtáslánci alkalmazásokhoz) alakítottak ki, me-
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lyeket később közös szabványszám (ISO 11898-x) alatt összevontak, és ma már csupán kötő-

jellel kapcsolódó számok jelzik az egyes változatok felhasználási területét. 

A gondosan kidolgozott, rendkívül megbízható, sőt az alacsonysebességű változatnál hibato-

leranciával is rendelkező CAN buszrendszer elviekben nem csak a vezérlőkészülékek, hanem 

a megfelelő csatolófelülettel kialakított érzékelők és végrehajtók adatcseréjét is képes biztosí-

tani. Ez a lehetőség a gyakorlati alkalmazásoknál – több ok miatt – kihasználatlan maradt. 

Az elutasítás indokai között egyrészt szerepelt az autonóm vezérlők működésének, – ezzel 

a jármű mozgásképességének- fenntartása totális buszkiesés esetén is (mivel saját érzékelőik-

kel és végrehajtóikkal ekkor is kapcsolatban maradnak), másrészt – és ez sem elhanyagolható 

szempont –, hogy az érzékelők és végrehajtók CAN csatolófelülettel történő ellátása, megle-

hetősen költséges. Ezért aztán a CAN rendszert mind a mai napig olyan kiépítésben alkalmaz-

zák, legyen ez a karosszéria vagy a hajtáslánc területe, hogy az egy-egy részterületért felelős 

vezérlők továbbra is közvetlen kapcsolatban vannak saját érzékelőikkel és végrehajtóikkal, de 

adataikat egymás között cserélgetik, még akkor is, ha ezt a feladatot – Gateway segítségével- 

kell a különböző sebességű rendszerek között végrehajtani. 

Belátható, hogy az előbb felsorolt indokok közül a karosszéria-komfort oldalon csupán a má-

sodik (tehát a jelentős költség) áll meg, hiszen itt a jármű mozgásképességének megszűnésé-

vel nem kell számolni, ugyanakkor jelentős számú kábeleret és csatlakozó pontot lehetne 

megtakarítani egy (akár a CAN alárendeltjeként működő), de olcsó, sebességét tekintve az 

emberi reakció idő tartományába eső, tehát erősen csökkentett átviteli képességekkel rendel-

kező, buszrendszer kialakításával. 

Feltehetőleg hasonlóan értékelték a kialakult helyzetet azok a neves járműgyártó és elektroni-

kai cégek is (Audi, BMW, DaimlerChrysler, Motorola, Volcano, Volkswagen és Volvo Cars), 

akik 1998-ben arra szövetkeztek, hogy az adott területen és feladatokra használható − LIN 

elnevezésű rendszert – megalkossák.  

A fejlesztés elképesztő sebességgel haladt és két év múlva a konzorcium már ünnepelhette az 

első LIN Sub (alárendelt) busszal (v.1.1) kiépített Mercedes SL forgalomba kerülését. A LIN 

rendszer folyamatos fejlesztése 2002-re azt eredményezte, hogy nem csak európai, hanem 

már japán cégek is (pl. Toyota) szériában (v.1.3) alkalmazták. 2003-ban jelent meg a jelentős 

változásokat hozó v. 2.0, de ma már a v.2.1 módosítás tekinthető a legfejlettebb verziónak. 

A rövid bevezető után megvizsgáljuk a LIN busz kialakítását és kapcsolódását a CAN háló-

zathoz. Érdemes leszögezni, hogy a LIN nem kihívója vagy versenytársa a CAN rendszernek, 

– nem is lehetne, hiszen paraméterei miatt ez eleve lehetetlen –, hanem kiegészítője, mert 

igyekszik azt a hézagot kitölteni, ami a CAN hálózat klasszikus felépítése miatt – a karosszé-

ria és komfort oldalon – keletkezett (3.5.11.1 ábra). 
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3.5.11.1. ábra. A CAN és a LIN busz elrendezése. 

A 3.5.11.2 ábra bal oldali ábrarésze egy klasszikus felépítésű buszrendszert mutat (mint pl.: 

a CAN), ahol az érzékelők és a végrehajtók közvetlenül az adott területért felelős vezérlő egy-

ségekhez csatlakoznak és csak az ECU-k tudnak a buszon keresztül egymás között adatcserét 

folytatni. A jobboldali ábrarész ellenben egy hierarchikus rendszerkialakítást ábrázol, ahol az 

egyes vezérlő készülékekhez már az érzékelők és a végrehajtók is buszvonalon csatlakoznak 

(pl.: a LIN), ezzel tetemes vezetékmennyiséget és csatlakozó pontot megspórolva. Ismert, 

hogy jelentősebb spórolás elsősorban a karosszéria-komfort oldalon érhető el, tehát a LIN busz 

paraméterei is (átviteli sebesség, hibafelismerés, stb.) az itteni követelményekhez igazodnak. 

 
3.5.11.2. ábra. A klasszikus és a hierarchikus buszrendszer kialakítása. 

Érdemes megjegyezni, hogy a gyártók körében, a jelzett terület buszhálózatának hierarchikus 

kialakítása egyre kedveltebb, annak ellenére, hogy az utóbbi megoldásnál úgy a szenzorok, 

mint a végrehajtók intelligens kivitelben, azaz belső processzorral, valamint busz-illesztő fe-

lülettel, építendők ki 

Az autóipar beszállítói is régen álmodoznak arról, hogy lényegesen leegyszerűsödne a szenzo-

rok, aktorok (végrehajtók) korszerűsítése, ha fejlesztésnél csupán a mechanikai (csereszaba-

tosság!) adatokat kellene tartani és a villamos, elektronikus oldal „szabadon” változtathatóvá 

válna. Az ilyen álmok megvalósulása a LIN rendszerben rövidesen várható, aminek szép pél-
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dája 3.5.11.3. ábrán látható ablakemelő motoregység, ahol a villamos oldalhoz már buszfelü-

leten lehet kapcsolódni, tehát úgy a motor, mint az áttétel valamint a végállások és az elaka-

dás érzékelése szabadon módosítható. 

 
3.5.11.3. ábra. LIN vezérelt ablakemelő egység. 

Rögtön felmerült a kérdés, hogy nem olcsóbb e a klasszikus változat, hiszen az intelligens 

kivitelhez megkövetelt kialakítás (pl. egy NTC-s hőmérséklet jeladó processzoros, buszképes 

átalakítása) túlzottan költségesnek tűnik. Az aggályokat – a konzorcium tagjai − igyekeztek 

hatásos érvekkel eloszlatni, amikor meghatározták a LIN rendszer kialakításának legfonto-

sabb ismérveit. Ezeket a gépkocsikban már korábban (a CAN előtt is) meglévő ISO 9141 

buszrendszerre (az ismert K vonal) és a hozzá tartozó UART protokollra alapozták. A főbb 

ismérvek a következők:  

 
3.5.11.4. ábra. A LIN rendszer csatlakozása a CAN rendszerhez. 

Érdemes megjegyezni, hogy a LIN alrendszerek száma attól függ, hogy egy-egy feladat vég-

rehajtásához hány érzékelő (szenzor) illetve végrehajtó (aktor) együttműködését kell biztosí-
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tani. A rendszerek dolgozhatnak önállóan, de az átjárókon keresztül egymással, vagy éppen 

a K-CAN busszal együttműködve is. A rendszer semmilyen megkötést nem tartalmaz a busz-

topológiát illetően, mindez tovább növeli rugalmasságát és bővíti felhasználási területét. 

A LIN rendszer ismertetésének befejezéseként tekintsük át lehetséges felhasználási területeit, 

és egy alappéldán keresztül a gyakorlatban történő alkalmazását is bemutatjuk. 

 
3.5.11.5. ábra. A LIN rendszer jelenleg elfogadott felhasználási területei. 
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3.5.11.6. ábra. Az MK 60 ESP rendszer eleme (forrás: Continental Temic sajtó fotó) 

Az ESP-elektronika a CAN-buszon keresztül folyamatos kapcsolatban áll a motor- és az au-

tomatikus sebességváltó, valamint az összkerékhajtás elektronikájával. A gépkocsivezető haj-

tónyomaték igénye az átvihetővel összehasonlítható, az ASR-szabályozáskor csökkenthető 

a nyomaték, vagy a motorfék hatása befolyásolható az alapjárati fordulatszám változtatásával. 

A hajtott kerekek nyomatéka miatt a sebességváltó elektronika megadja az ESP-elektro-

nikának az aktuális áttételt. Ha az ESP kis tapadású útfelületet észlel, letiltja a fokozat-

visszakapcsolást. Csúszós úton történő induláskor viszont hamarabb következik be a második 

fokozat kapcsolása. Ezek a beavatkozási lehetőségek nagy teljesítményű motornál érezhetően 

javítják a menetdinamikát. Az elektronikák közötti adatátvitel a nagy sebességű CAN-

hálózaton keresztül valósul meg. Az elektronikák közül az ESP-é a legnagyobb prioritás. 

Az elektronikai hibák feltárása a sok-sok információ gyors és pontos feldolgozása csak a fen-

tiek kifejlesztésével valósulhat meg a korszerű járműveknél. A hiba keresése, megtalálása 

illetve a szabályozó rendszerek működtetése vette át a „javítás” egyik szerepét, amíg a csere 

alkatrészek szerelése megmarad a szerelőnél. Ez egy igazi korszakváltás a járművek karban-

tartása és javítása területén.  
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Ismeretes, hogy 2006 óta a járműgyártók mind a biztonság, mind a környezetvédelem köve-

telményeinek betartását, teljesítését elektronikusan vezérelt (szabályozott) rendszerekkel old-

ják meg. Ezeknek a korszerű járműirányítási rendszereknek az időszakos műszaki és környe-

zetvédelmi felülvizsgálatokon történő ellenőrzése mielőbb megoldandó feladata a szakmának. 

A biztonságkritikus rendszerek ellenőrzésének lehetőségei időszakos műszaki felülvizsgálaton: 

Az elektronikusan vezérelt, biztonság szempontjából kritikus berendezések – a jármű mozgá-

sát (sebességét, haladási irányát) közvetlenül vagy közvetve befolyásolják, – vezérlik a lég-

zsákokat, – vezérlik a világító és fényjelző berendezéseket. Az említett feladatokat különböző 

rendszerek látják el, amelyek vezérlőegységei között vannak több funkciót magukba foglaló 

egységek. A biztonságkritikus funkciók: 

– sebességkorlátozás, sebességtartás, adaptív sebességtartás (ACC) 

– elektronikus fékrendszer (EBS) 

– elektronikus fékerőelosztás (EBD) 

– fékasszisztens 

– blokkolásgátló (ABS) 

– kipörgésgátló (ASR, TC) 

– menetstabilitási szabályozó rendszer (ESP) 

– elektronikus pótkocsi-fékvezérlés (CAN ISO 11992) 

– elektronikusan vezérelt kormányrásegítés 

– automatikusan vezérelt kormánybeavatkozás sávelhagyás, stabilitásvesztés vagy auto-

matikus parkolásszabályozás esetén (APC) 

– légzsákok vezérlése 

– világítóberendezés, automatikus fényszóró-szintszabályozás, dinamikus kanyarlámpák 

– autóbuszok utasbiztonsági rendszereinek vezérlése. 

Egy magas felszereltségű személygépkocsi esetén a biztonságot befolyásoló teljes funkciona-

litásnak csupán a töredékéért felelősek a hagyományos rendszerek. Például egy fékrendszer 

esetén a görgős fékpadi mérésünkre nem mondhatjuk, hogy „megmértük a féket”, mert ez 

csupán a kerékfékszerkezetek minősítését jelenti. A fékpedál és a munkahengerek közötti 

kapcsolat statikus körülmények között mért karakterisztikája nem mutatja a több szenzorjel 

(kerékimpulzusok, terhelésjeladók, járműdinamikai szenzorok) alapján, bonyolult algoritmu-

sok felhasználásával meghatározott átviteli függvényt. Könnyen belátható, hogy az említett 

dinamikuskarakterisztikák helyességének tényleges hatásossági vizsgálattal történő 

ellenőrzése nem valósítható meg. Nem tehetjük meg, hogy egy időszakos vizsgálat során 

nagy sebességű dinamikus manővereket hajtsunk végre, különböző tapadási tényezőjű felüle-

tekkel ellátott próbapályán, megfelelő biztonsági felszereléssel. Erre csak a rendszerfejlesz-

tőknek és a típusvizsgálóknak van lehetőségük. A járművek ellenőrzésénél csupán közvetett 

vizsgálatot 

végezhetünk – a jelenlegi gyakorlat szerint álló helyzetben –, de a megfelelő működésről, 

illetve működőképességről megbízható információt szeretnénk kapni. Bizonyos vizsgálópa-

dok alkalmasak például a blokkolásgátló működőképességének ellenőrzésére – ilyen nagy 

sebességű próbapad fejlesztése Magyarországon is folyik. Teljes körű menetdinamikai vizsgá-

lat elvégzésére alkalmas próbapad alkalmazása időszakos vizsgálaton nem oldható meg. 

Az elektronikus rendszerek időszakos felülvizsgálatának lehetséges szintjei: 
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– vizuális ellenőrzés: a műszerfali figyelmeztető lámpák működésének ellenőrzése, va-

lamint a vezérlőegységek és jeladók szemrevételezése, sérülések, beavatkozások felde-

rítése,  

– diagnosztikai adatok  

– tárolt, illetve fennálló hibák  

– kiolvasása szabványos kommunikációs vonalakon a fedélzeti csatlakozókon keresztül, 

– az aktuátorok működtetése, funkcionális próbák szimulált vezérlőjelekkel, például 

a blokkolásgátló berendezés szivattyújának és szelepeinek működtetése. Mindhárom 

említett szinten típusspecifikus információkra van szükség, mert a figyelmeztető lám-

pák működése is mutathat eltérést, de a vezérlőegységek elhelyezése vagy a kommuni-

káció mindenképpen típusfüggő. Igen lényeges kiinduló adat az adott jármű gyári fel-

szereltsége, annak érdekében, hogy a vizsgálat ne csak a „talált” rendszerekre terjedjen 

ki, hanem az esetleges eltávolítást vagy szakszerűtlen beépítést, javítást is meg lehes-

sen állapítani. A németországi időszakos felülvizsgálatok díjából finanszírozva az FSD 

GmbH fejleszti a Németországban várhatóan 2011-ben kötelezően bevezetésre kerülő 

rendszert.  

A fejlesztés céljai: 

– Az egyes járműtípusok „feltérképezése”. 

– Ebből típusspecifikus iránymutató adatbázis készítése. 

– A vizsgálati technológiák standardizálása. 

– A járművizsgálatok során szerzett információk összegyűjtése, kiértékelése. 

– Ezáltal a vizsgálati rendszer gyorsabbá tétele. 

– Típushibák kiszűrése. 

– Költségek csökkentése. 

A rendszer a fenti lehetőségeket együttesen biztosítja, hiszen: 

– automatikusan azonosítja a jármű rendszereit 

– az adatbázis a gyártóktól származó információk alapján VIN szerint tartalmazza a for-

galomba állított járművek gyári adatait, felszereltségét, 

– részletes, könnyen értelmezhető ábrákkal illusztrálva segíti az adott jármű fontosabb 

egységeinek elhelyezkedését, kialakítását  

– utasításokat tartalmaz a járműtípusnak megfelelő funkcionális tesztek elvégzéséhez  

– biztosítja a fedélzeti rendszerekkel történő kommunikációt, ami révén lehetséges: a hi-

batárolók kiolvasása, az érzékelők jeleinek mérése és a berendezések működtetése 

A vizsgahelyeken telepítendő rendszer három fő elemből áll: 

– OBD-adapter, 

– PDA-készülék (vezérlőprogram), 

– számítógép (internetkapcsolat, on-line vagy off-line adatbázis)  

A bemutatott rendszer tervezésénél lényeges szempont volt az aktuális adatbázis rendelkezés-

re állása – ezt a fejlesztő a gyári adatok, illetve a járműrendszerek feltérképezése alapján biz-

tosítja, valamint az alacsony beruházási költség. A német „csomag” része a számítógép is az 

off-line használathoz, hiszen Németországban a közvetlen internetkapcsolat nem követelmény 

a vizsgahelyek számára. Magyarországon ilyen szempontból fejlettebb a háttér infrastruktúra, 

a meglévő számítógépek és internetkapcsolat kedvező lehetőséget biztosítanak a rendszer 

alacsony telepítési és működési költség mellett történő alkalmazására. 
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Az FSD és TÜV NORD-KTI Kft. előzetes megállapodást kötött a rendszer magyarországi 

elfogadtatására és az adaptációval kapcsolatos tevékenységek ellátására. Az ehhez szükséges 

egyeztetések megkezdődtek. 

3.5.12. Nem fémes szerkezetek és speciális alkatrészek javítása 

A járműveken több nem fémes szerkezetű elem található, amelyek javítása speciális techniká-

kat, anyagokat és szakértelmet kíván. A legjelentősebbek a következők: 

Szélvédő üvegek sérüléseinek javítása, 

Szélvédők polírozása, 

Szélvédők cseréje, 

Fényszóró üvegek javítása, 

Légzsák rendszerek ellenőrzése és cseréje, 

Műanyag karosszéria elemek javítása, 

Karosszéria tömítés és ragasztás 

Tüzelőanyag tartályok javítása 

Gáztartályok beépítése és cseréje 

Szélvédő üvegek sérüléseinek javítása 

A szélvédő üvegek több rétegből (általában 3 réteg) ragasztással készülnek. A középső egy 

napfény szűrő fólia. Ha kavics- vagy kőfelverődés miatt sérül a szélvédő, akkor a javíthatóság 

határa a fólia, azaz ha a külső réteg sérül pontszerűen vagy max 10 cm hosszan repedve, ak-

kor az javítható. Még van két kizáró ok, amikor már cserélik a szélvédőt: az egyik, ha a szél-

védő széléhez kifut a repedés vége, a másik, ha a gépkocsivezető „útlátóterében” van a sérü-

lés. Az alábbi jellemző sérüléseken kívül van még kagylós, csillag és összetett forma. Lehető-

leg minél előbb javításra kerüljön a sérülés, mert a rezgések és hő hatására az üvegben fellépő 

feszültség tovább repeszti a szélvédőt és akkor már csak cserével javítható. 

   

Ökörszem  Félhold Méh szárny 

3.5.12.1. ábra. Jellemző szélvédő sérülések 

A javítás menete: a szélvédő lemosása után a sérülés környékét vegyszerrel tisztítják, majd 

egy fúrókészüléket helyeznek tappancsokkal a sérülés közepére. Egy kis lyukat készítenek 

a ragasztóanyag bejuttatására (fontos, hogy csak a külső üvegrétegen készítik el). Újabb tisztí-

tás után egy speciális készülékbe kitöltő anyagot tesznek és a csavaros sajtolóval besajtolják 

a folyékony UV-akrilt. Ezután egy UV-fény kibocsátó készüléket helyeznek a sérülés fölé. 

Az UV akriloknak a kikeményedési sebessége az UV-fény intenzitásától és hullámhosszától 
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függ. Ezért az UV-fénnyel kiváltott polimerizáció mindig szükségessé teszi a termék és az 

UV-sugárforrás pontos meghatározását. Az UV-sugárzás hatására a fotoiniciátorok szétha-

sadnak, és az így keletkező gyökök indítják be a polimerizációt. A térhálósodott polimer-

láncok kikeményedett állapotban torzítás mentes, jó térlátást tesznek lehetővé és a műszaki 

vizsgán 3 javított felverődést engedélyeznek a látótérben. 

    
3.5.12.2. ábra. A szem-sérülés javítás előtt és után 3.5.12.3. ábra. Repedés javítás előtt és után 

Szélvédők polírozása 

Ha a szélvédő törlőre finom kvarckristályok „ráégnek” (nem kellő tisztítási időköz) a szélvé-

dő karcosodik, majd egy idő után homályosodhat. Ezen sérülés javítása a polírozás. 

Gyakorlatilag csiszolják az üveget (bármilyet) egy vízhűtéses géppel és négy különböző fi-

nomságú gyémántkoronggal, amelyek kissé elvékonyítják az üveg felületét. A legdurvábbal 

kezdve „eltávolítjuk” a karcot és egyre finomabbra csiszoljuk az okozott homályt, míg végül 

a legfinomabb koronggal teljesen áttetszőre polírozzuk.  
 

Szélvédők ragasztása   

Jármű előkészítés: 

Ha nem segít más, csak csere, akkor a megfelelő szélvédő (ár és kivitel választék) kivá-

lasztása után az autógyártó utasításainak és a jármű sajátosságainak megfelelően  

eltávolítják a belső kárpitburkolatokat, díszlécet, vízelvezetőt, amelyek akadályozhatják 

a szélvédőhöz való hozzáférést, illetve az ablaktörlőket. A régi szélvédő kivétele előtt − 

pl. festőszalag felragasztásával − védjük a karosszériát a sérülésektől. A sérült üveg eltá-

volításához használhatunk szélvédőkivágó drótot, elektromos kivágógépet, vagy 

kivágókést. Ezután a karosszérián maradt ragasztómaradékot 1−2 mm vastagságúra vág-

juk vissza, így egy új, optimális tapadású felületet kapunk, mely alapvető tényező a ra-

gasztás minősége szempontjából.  

A beépítendő üveget célszerű először betenni a helyére, és meggyőződni arról, hogy pon-

tosan illeszkedik-e. Ezután ha szükséges a támasztékokat állítsuk be, illesszük be a távtar-

tókat és a szélvédő helyes pozícióját ragasztószalaggal jelöljük. Az üveg beszerelése alatt 

végig tartsuk nyitva a jármű oldalablakait.  

Szélvédő előkészítése:  

Üvegtisztító folyadékkal tisztítsuk meg az üveget( a gyártás során visszamaradó szilikon 

mentesítésre ügyelve). Ez nem csak felülettisztító szer, hanem felületaktív adalékanyagokat 

is tartalmaz. Ez szemmel is látható, mivel egy fehéres sáv keletkezik az áttörölt felületen. 

UV-védelem: Az új szélvédő beépítése előtt győződjünk meg arról, hogy a kerámiasze-

gély (fekete szitanyomásos sáv) ép és sértetlen. Ha sérült vagy kerámiaszegély nélküli 

üveget ragasztunk és takaróelem sem védi a szélvédőragasztót a napsugárzástól, akkor 

a ragasztó UV védelméről gondoskodnunk kell. 

http://szelvedoklinika.hu/mambots/editors/spaw/empty.html
http://szelvedoklinika.hu/mambots/editors/spaw/empty.html
http://szelvedoklinika.hu/mambots/editors/spaw/empty.html
http://szelvedoklinika.hu/mambots/editors/spaw/empty.html
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Karosszéria előkészítése:  

A szennyeződések eltávolításához használjunk üvegtisztító folyadékot. Ha kismértékben 

korrodált a szélvédőkeret, akkor azt le kell csiszolni. A ragasztási felületet aktivátorral tö-

röljük át. A régi ragasztómaradékot nem szabad primerrel kezelni vagy lefesteni! 

Ügyelni kell rá, hogy ha előzőleg esetlegesen szilikont használtak a szélvédő tömítéséhez, 

akkor a felületet fémig kell lecsiszolni, hogy amennyire lehet, eltávolítsuk a szilikon ma-

radványokat.  

Ragasztó felvitel: 

A szélvédő ragasztók általában egy vagy két komponensű levegő nedvesség hatására elaszto-

merré térhálósodó ragasztóanyagok. Magyar piacon megjelenő gyártók és forgalmazók egy-

ségesen 2 órás műhelyelhagyási időt adnak meg ezekre a ragasztókra. Ez az ajánlás ideális 

körülményekre vonatkozik ami 23°C-t és 50% relatív levegőnedvesség tartalmat jelent. 

A ragasztó kiválasztása után a kinyomócsúcsot az autógyártó előírásainak megfelelő méretre 

kell vágni, és a ragasztóanyagot buborékmentesen kell felvinni. Az egyenletes felhordás érde-

kében pneumatikus vagy elektromos pisztoly használata, illetve a ragasztóanyag háromszög 

alakú felhordása javasolt. 

Ügyeljünk arra, hogy a szélvédőt a ragasztó nyitott idején belül illesszük a helyére. Ezért 

az üveget készítsük egy állványra és helyezzük fel előre az üvegfogó tappancsokat. A nyitott 

időre vonatkozó adatok megtalálhatóak az adott ragasztó termék adatlapjában.  

Tipikus szélvédő beépítések 

 

   
 3.5.12.4. ábra. Műanyag vagy gumiprofil 3.5.12.5. ábra. Extrudált PUR profil 

 

  
 3.5.12.6. ábra. Külső takaró profil 3.5.12.7. ábra. RIM technológia 

Helyezzük be az üveget felül bebuktatva a szélvédőkeretbe, majd alul beillesztve. Ha szüksé-

ges, az alsó övnél elhelyezett excenteres bakokkal állítsuk be a pontos helyére. Gyakoroljunk 

enyhe nyomást körben az üveg szélére a ragasztóval való megfelelő érintkezés biztosítása 

érdekében. Miután visszahelyeztük a díszléceket, ill. az ablaktörlő karokat, az esetlegesen 

kinyomódott felesleges ragasztóréteget eltávolító folyadékkal töröljük le. Miután eltávolítot-
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tuk a ragasztót ez a folyadék nem hagy foltot a lakkozáson. A szélvédőcsere a szélvédőra-

gasztó „Biztonságos Műhelyelhagyási Idejének” letelte után tekinthető késznek. 
 

Fényszóró javítás − felújítás 

Az eljárás ugyanaz, mint a szélvédő javításakor, annyi különbséggel, hogy mivel általában nem 

szerelhető (ragasztott), ezért ki kell szerelni a lámpatestet és hátulról, az izzó helyén át végezhe-

tő a javítás. Hogy ne legyen egyszerű, a behullott darabot kell visszaragasztani, mert az fény-

szóró bordázatának kell, hogy megfeleljen, különben a műszaki vizsgán kifogásolhatják. 
 

Fényszóró polírozás − felújítás 

A plexi – műanyag autólámpák nagy hátránya, hogy (gyártmánytól függően) az évek alatt 

besárgul-mattul a napsütés és egyéb hatások miatt. 

  

Látható, hogy a homály meg-

szűnt, de mivel egy vékony 

lakkréteg volt a fényszórón (ez 

mattul), ezt jó lenne időnként 

pótolni egy NANO-vízle-

pergető réteggel vagy fóliával. 

Itt a cél az, hogy a fény át tud-

jon hatolni a műanyag lámpa-

búrán! 

3.5.12.8. ábra. Fényszóró polírozás  előtt és után  

Légzsák rendszerek ellenőrzése és cseréje 

A légzsák rendszer az utasbiztonsági rendszer egyik legfontosabb eleme. 

A légzsáknak meg kell teljen gázzal addigra, amikor ütközés következtében a fej jelentősebb 

előre mozdulása elkezdődik. Az elektromos gyújtás pillanatától erre kb. 30 ms-ra van szük-

ség. A legszélső üléshelyzetet figyelem-

be véve eddig a test hozzávetőleg 10 cm-

t mozdul előre. Az aktiválás tehát az 

ütközés pillanatától 10 ms on belül meg 

kell történjen. Ha 50 km/h-nál kisebb az 

ütközési sebesség egy kicsit hosszabb 

idő áll rendelkezésre a felfújáshoz. Ha 

a sebesség 20 km/h-nál kisebb nem cél-

szerű működésbe hozni a légzsákot, hi-

szen a biztonsági öv kellő védelmet 

nyújt.  

3.5.12.9. ábra. A fenéklemez hosszanti alagútjába szerelt köz-

ponti légzsák elektronika működteti az övfeszítőket és a légzsá-

kokat is (forrás: VW) 

Frontális ütközés esetén az apró szenzorok a másodperc ezredrésze alatt érzékelik a becsapó-

dást és aktiválják a légzsáko(ka)t a járműben utazók védelme érdekében. A teljesen kinyílt 

légzsák a bekötetlen utas teljes testsúlya által keltett erőnek a jelentős részét el tudja nyelni az 

http://szelvedoklinika.hu/mambots/editors/spaw/empty.html
http://szelvedoklinika.hu/mambots/editors/spaw/empty.html
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ütközés során. (Légzsákkal felszerelt járműben bekötetlen biztonsági övvel utazni életveszé-

lyes, mert a kinyíló légzsák hatalmas ütést mér az előrebukó utas fejére).  

A légzsák rendszer ellenőrzésére a központi diagnosztikai rendszert használjuk. 

Diagnosztikai vizsgálat:  

A légzsákrendszer diagnosztikai vizsgálatát az adott gépkocsi típusának megfelelő diagnoszti-

kai műszerrel lehet elvégezni. A következő típusú hibákat szokták kódolt formában kijelezni:  

A kormánykerékbe épített légzsák gyújtó áramkörének ellenállása eltér az előírttól.  

Az utas előtti légzsák gyújtó áramkörének ellenállása eltér az előírttól.  

A működtető áramkör hibája  

A gyújtó feszültség eltér a kívánatostól.  

Meghibásodott az elektronika  

Meghibásodott az ellenőrzőlámpa áramköre.  

A légzsák működtetve volt frontális ütközés miatt.  

Egyébként az öndiagnosztika keretén belül az elektronika folyamatosan ellenőrzi a légzsák-

rendszer összes elemét 

testzárlat, + zárlat  

vezetékszakadás  

belső ellenállás túl nagy, vagy túl kicsi szempontok szerint.  

Ha a rendszer rendben van: a gyújtás bekapcsolásakor, az ellenőrzőlámpa 4 másodpercig vi-

lágít majd kialszik. Ismételt ellenőrzéskor max. 30 másodpercig világít.  

Ha a rendszer meghibásodott a hiba felismerésétől az ellenőrző lámpa folyamatosan világít. 

Ha a hiba véletlenszerűen előforduló (sporadikus) az ellenőrzőlámpa kialszik.  

Műszaki vizsgán ellenőrizni kell a biztonsági öv feszítők rögzítettségét.  

A mechanikus működésű változatok nincsenek -e reteszelve, illetve nem aktiválódtak -e.  

Az elektronikus működésű változatok esetleges hibáit a légzsák ellenőrző lámpa jelzi.  

Ha a rendszert az adott gépkocsi diagnosztikai műszerével ellenőrizzük, mely kiírja az utas-

visszatartó rendszer valamennyi eleme gyújtó áramkörének ellenállását, az nem szabad, hogy 

végtelen nagy, vagyis szakadt legyen. 

Műszaki vizsgán a biztonsági övet az alábbiak szerint kell ellenőrizni:  

Biztonsági öv csak gyári bekötési ponthoz rögzíthető. (Tehergépkocsivá történt átalakítás-

kor a gyári bekötési pontot meg kellett szüntetni.)  

Ki kell cserélni a biztonsági övet:  

súlyosabb baleseteket követően,  

ha a gurtni megnyúlt,  

ha a szövet megsérült.  

Ellenőrizni kell:  

az automatikus működésű csévélést,  

a reteszelést hirtelen megrántás esetén,  

szemrevételezéssel a csatot és a zárat épség szempontjából,  

a zárat működőképesség szempontjából,  

a magasságállító és terelő elemek épségét és rögzítettségét,  
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a rögzítési pontokat.  

A légzsák rendszer megbontása:  

Ha a gépkocsin elektromos hegesztést kell végezni, például karosszériajavítás miatt szét 

kell bontani a légzsákok gyújtóvezetékeit.  

Ha a fényezést követő szárítás során a gépkocsit nagy hőterhelés éri a légzsákrendszer 

elemeit ki kell szerelni.  

A légzsákrendszer elemeinek megbontását a következőképpen kell végezni:  

A kormánykereket egyenes helyzetbe állítani.  

A gyújtást ki kell kapcsolni és a gyújtáskulcsot kivenni.  

A légzsák biztosítékát ki kell venni. (Ha a biztosíték kiszerelése után a gyújtást bekap-

csolják, a műszerfalon elhelyezett légzsák ellenőrző lámpa világít.)  

A légzsákrendszer vezetékhálózatának megbontása előtt legalább tíz másodpercet várni kell, 

mert a tápfeszültség megszűnése után a kondenzátorban tárolt energia legalább még öt másod-

percig aktiválhatja a légzsákot. A műveleteket fordított értelemben és sorrendben végrehajtva 

lehet üzembe helyezni a légzsákot. Nem szabad más típusú gépkocsiból származó légzsákele-

met javítási célból beépíteni. Addig nem szabad a légzsákrendszert feszültség alá helyezni 

ameddig az összes csatlakozót nem csatlakoztattuk. A légzsák elektronikába beszerelt lassulás 

kapcsoló és érzékelő együttesen figyelik, hogy az ütközési energia meghalad –e egy bizonyos 

küszöbértéket. Az érzékelők száma elhelyezése, működése, a kioldási küszöbérték, gépkocsití-

pustól függő jellemző. Elektromos áram impulzus gyújtja meg a szilárd halmazállapotú gyújtó 

anyagot és az a pirotechnikai töltetet, ami gázt fejleszt, és az megtölti a légzsákot.  

Ha cserélik a légzsákot, újra kódolni kell. 

Az új elektronikákat olyan kóddal szállítják, mely nem felel meg az adott gépkocsi kivitel-

ének. Beszerelés után kódolni kell, mely előtt a kód 00000. Az önellenőrzés során bekapcsolt 

gyújtás mellett ellenőrzi az elektronika, hogy kódolása megfelel –e a kivitelnek. Ha nem „az 

elektronika hibásan kódolt” hibajelzés tárolódik. A kódolás az aktuális javítási utasításból 

tudható meg. Természetesen a hibás periféria kódjait is tárolja. A hibakódok az adott gépkocsi 

típusának megfelelő diagnosztikai műszerrel olvashatók ki.  

A diagnosztikai műszerrel is kikapcsolható az első utas légzsák  

Az utas előtti első légzsák kikapcsolása a gépkocsi típusának megfelelő diagnosztikai műszer-

rel, vagy a gyújtáskulccsal a kesztyűtartóban elhelyezett kapcsoló segítségével is ki lehet kap-

csolni.  

Légzsák és műhelygyakorlat  

A légzsákokat egyre szélesebb körben szerelik be a gépkocsikba, és egyre többet találkozunk 

velük a műhelyekben is. Ez öndiagnosztikai egységgel ellátott elektronikus rendszer. A gyúj-

tás bekapcsolásakor a műszerfalon elhelyezett ellenőrzőlámpának három másodpercre fel kell 

villanni. Ha folyamatosan villog az hibát jelent. Márkaszervizben a gépkocsi típusának meg-

felelő diagnosztikai célműszer segítségével lehet a hiba okát megállapítani. Ha az ellenőrző-

lámpa nem villan fel kiégett az izzója, vagy megszakadt az áramköre.  

A légzsák és övfeszítő rendszer elektronikus biztonsági berendezés vizsgálatát és szerelését 

csak az erre kioktatott személyek végezhetik. A légzsák gázgenerátora pirotechnikai eszköz. 

Németországban például a robbanóanyagokra vonatkozó törvény 5.§. –ának kell megfeleljen 



3. JÁRMŰJAVÍTÁS ÉS FELÚJÍTÁS 153 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

a forgalomba hozatalnál. Nem kell félve hozzányúlni, de a szakembereket, akik ezzel rendsze-

resen foglalkoznak ki kell oktatni.  

A szélvédők beragasztásához másfajta ragasztószert kell használni akkor, ha a gépkocsi lég-

zsákkal van ellátva, mint amikor anélküli. Meg kell akadályozni ugyanis a légzsák felfúvódá-

sakor a beragasztott ablakok kiesését.  

közvetíti a gyújtófeszültséget a műszerfal kábelkötegétől a többször is körbeforgatható kor-

mánykerékbe szerelt gázfejlesztőhöz. 

Műanyag karosszéria elemek javítása 

Sérült műanyag elemek javítási módjai: 

Műanyagok javítása hegesztéssel  

Alapelve: a hegesztendő alaplemez előkészített (sérült, repedt) lemezrészét és a hozanyagot 

egy szabályozható (20−550 ºC) meleg levegőt szolgáltató hőlégfúvó pisztollyal megolvasztva 

egybe dolgozzuk. Így kohéziós kötést hozunk létre, amelyet szükség esetén tovább munká-

lunk. Problémát okoz azonban, hogy különböző műanyagból készülnek a karosszéria elemek. 

Hegesztés alkalmával pontosan azonosítani kell a műanyag típusát és vele megegyező hoza-

ganyaggal kell elkészíteni a varratot. Varratok készítésekor, hőterhelésnek tesszük ki a ka-

rosszéria elemet, így változhatnak a méretei – megvetemedik. A legnagyobb hátránya pedig 

a műanyag hegesztésnek, hogy nem hegeszthetőek a hőre keményedő műanyagok. Mivel 

a hőre keményedő (thermoset) műanyagok nagyon jó öregedésállósági és hidegtűrőképességi 

mutatókkal rendelkeznek, az autógyártók egyre gyakrabban használják őket karosszéria ele-

mek gyártására. PUR és egyéb thermoset műanyagokból készülnek már sárvédők, lökhárítók, 

spoilerek akár még hátsó csomagtér ajtók is. 

Műanyagok javítása ragasztással 

A műanyagok javításra alkalmas poliuretán ragasztók kétkomponensű ragasztási rendszerek. 

Működésük, izocianát és hidroxid csoportot tartalmazó monomerek térhálósodásával történik 

a két komponens összekeveredése után. Poliolefin alapozó szükséges a tapadási tulajdonsága-

ik javítása érdekében. 

Javítási lépések : 

A javítandó felület tisztítása, zsírtalanítása  

A javítás helyének előkészítése (gyök forma a „V” varratnak 

 
3.5.12.10. ábra. V gyök elkészítése 

 

   
 

3.5.12.11. ábra. Előkészítés csiszolással mindkét 

oldalon 

3.5.12.12. ábra. Csiszo-

lás utáni zsírtalanítás 

3.5.12.13. ábra. Két-

komponensű ragasztó 

felvitele 



154 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

Csiszolás utáni zsírtalanítás 

Alapozás 

Kétkomponensű ragasztó felvitele (Térhálósodása 5…45 perc között, hőmérséklet és típus 

függvénye) 

Üvegszál háló erősítés alkalmazása lökhárító javítás során 

Külső felület feltöltése ragasztóanyaggal 

Infravörös lámpával való hevítés, szárítás 

A megkötött ragasztó formára csiszolása 

Kittelés, csiszolás, fényezésre előkészítés 

Fényezés  
 

Karosszéria tömítés és ragasztás 

 
3.5.12.14. ábra. Tömítetlen, korrodált 

lengéscsillapító torony 

(MS Polymer) anyagok a mai autógyártás és gyártói 

jóváhagyással  működő gépjármű helyreállítási ipar 

leggyakrabban használt karosszéria tömítő és ragasztó 

anyagai. Hegesztési varratok, lemez összeeresztések, 

visszaperemezett élek korróziógátlásának leghatéko-

nyabb formája. Ezek az anyagok UV stabilak, tehát 

külső felületen is használhatóak átfestés nélkül is. 

 

Az anyagok kereskedelmi forgalomba különböző 

viszkozitásokkal kerülnek, attól függően, hogy varrat 

tömítésére szórt, „hurkában felhordott” vagy ecsetelt 

változatban szeretnénk használni. MS Polimer anya-

gok nagyon jó tapadási tulajdonságokkal rendelkez-

nek, így bizonyos változatai ragasztó anyagként is 

használhatóak, díszcsíkok, spoilerek valamint ka-

rosszéria elemek rugalmas ragasztására is. 
 

3.5.12.15. ábra. Tömítőmasszával tömített 

lengéscsillapító torony 

Tüzelőanyag tartályok javítása 

A fémből készült tüzelőanyag tartályok javításánál (repedés, vagy korrodálás miatt), óhatatla-

nul megsérül a belső bevonat, így hosszútávra eredményesnek számító megoldásról nem be-

szélhetünk. Régebben a belső bevonat pótlására semmilyen lehetőség nem volt. Ma már léte-

zik a belső bevonat pótlására szolgáló anyag és technika, de ennek alkalmazása olyan időigé-

nyes, hogy a mindennapi javítások során szóba sem jöhet. Veterán autók, egyedi márkák kor-

rodált tüzelőanyag tartályainak felújításainál (restaurálásnál), lehet alkalmazni ezt a megol-

dást. A tartályok többszöri tisztítása és vízzel történő feltöltése után lehet hegesztéssel javíta-

ni. A műanyag tüzelőanyag tartály javítása lényegesen könnyebb. A javítás törtéhet mű-

anyaghegesztéssel, vagy ragasztással, itt nem okoz problémát a tartály belső védelme. A javí-

tás után minden esetben nyomáspróbával meg kell győződni a tartály tömör zárásáról. A tüze-

lőanyag tartályok javítása régebben bevett szokás volt, ma már azonban erről nem beszélhe-

tünk, hiszen a kereskedelemben és az autóbontóknál elérhető áron hozzá lehet jutni. 
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A legfrissebb tüzelőanyagtartály gyártással kapcsolatos tendencia, hogy az autógyártók ismét 

előtérbe helyezték az acél tüzelőanyagtartály alkalmazását, figyelembe véve a környezetvé-

delmet és a benzin diffundálását a műanyag tartályokkal szemben.  
 

Gáztartályok beépítése és cseréje 

A gázüzemű autók használata során a gáztartályok a csomagtartó menetirány szerinti első 

felébe kerülnek, keresztirányban, a két hátsó lengéscsillapító torony között. A legnagyobb 

szélesség mellett célszerű minél kisebb átmérőjű tartályt beépíteni, hogy a csomagok elhelye-

zésére minél több tér maradjon. A 4 ajtós, 5 ajtós, vagy kombi gépkocsiknál más – más he-

lyen helyezkedik el a tartály, figyelembe véve a csomagtér kialakítását, praktikusságát. Sok 

esetben a pótkerék helyére építik be a tartályt (pótkeréktartály). 

A gáztartály a gázrendszer legkritikusabb része, minden esetben a gépkocsi legvédettebb he-

lyén, a csomagtérben helyezik el. Anyaga szilárdsági méretezésen átesett 3−4 mm-es vastag-

ságú szívós acél, ütközésnél komolyabb deformációra képes kiszakadás és robbanás nélkül. 

Gáztartályt javítani tilos! Az alkatrészek cseréjével történik minden gázellátó rendszer hiba. 

„Gázüzemű járművek” javítását egyébként az végezheti, aki a 13/1993.(V.12) KHVM rende-

let 16.§. 16. pontjában előírtaknak megfelelően autógáz-biztonsági vizsgát tett. 

Néhány biztonsági előírás, melyet célszerű betartani: 

Nyílt lángot használni és dohányozni tilos. 

Izzó, vagy nagyon forró részeket a munkahely közelébe vinni tilos. 

A fokozott balesetvédelem érdekekében a tűzoltókészüléket mindig helyezzük készenlétbe. 

A munkahely szellőzéséről feltétlenül gondoskodni kell, az üzemanyag gőzök mérgező 

hatása miatt. 

A fenti sorok figyelembe vételével ezek a fajta javítások, a fokozottan veszélyes üzem kategó-

riába tartoznak. 

3.5.13. Klímaberendezések javítása és a hűtőkör karbantartása 

A megfelelő komfortérzet eléréséhez és egészsége érdekében feltétlenül szükséges, hogy az 

autó légkondícionálója kifogástalanul működjön. Ennek érdekében a következő ellenőrzése-

ket és karbantartásokat szükséges elvégeztetni:  

 A klíma kompresszor ékszíjának és ékszíjtárcsájának ellenőrzése. A klíma ékszíj cse-

réje általában egybeesik a generátor szíj cseréjének idejével.  

 Az autóklímák belső felületén megtelepedő gombák és baktériumok eltávolítása. 

A tisztítást, gombátlanítást évente vagy 15.000 km-ként érdemes elvégeztetni.  

 A pollenszűrő cseréje 10.000 km-ként javasolt. Az eltömődött szűrő nem képes át-

ereszteni a kívánt levegő mennyiséget, ez csökkenti a klíma hatékonyságát, ráadásul 

az elszennyeződött pollenszűrőben megtelepedő baktériumok és gombák kellemetlen 

szagot árasztanak, betegséget terjeszthetnek és allergiát okozhatnak.  

 Évente érdemes ellenőriztetni a légkondició berendezésben található hűtőközeg és olaj 

mennyiségét, valamint a rendszer tömítettségét. A hiányos hűtőközeg mennyiség 

csökkenti a klíma teljesítményét, így az nem képes lehűteni az utasteret a kívánt hő-

mérsékletre. A rendszerben lévő olaj a kopó alkatrészeket óvja az elhasználódástól. 

A folyamat több részből áll:  

o A rendszerben található hűtőközeg és olaj lefejtése.  
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o A rendszer feltöltése nitrogén gázzal. A 15 perces nyomáspróba alatt lehet 

meggyőződni arról, hogy az autóklíma rendszerben nincs szivárgás.  

o 20 perces vákuum teszt, mely során kiszivattyúzzuk a rendszerből a levegőt, pá-

rát stb., valamint vizsgáljuk a rendszer gáztömörségét.  

o A rendszer feltöltése hűtőközeggel és olajjal gyári értékekre. Feltöltéskor 

a rendszerbe UV színezőanyagot is lehet tenni, hogy egy jövőbeni esetleges 

szivárgás helyét UV lámpával könnyen meg lehessen találni.  

 

3.5.13.1. ábra. A gépkocsik utastéri hűtőkörének főbb elemei. 1 Kompresszor. 2 Elektromágneses tengelykapcso-

ló. 3 Kondenzátor, 4 Ventilátor; 5 Nagynyomású kapcsoló; 6 Folyadékleválasztó, szárító-szűrő betéttel; 7 Kis-

nyomású kapcsoló; 8 Elpárologtató; 9 Elpárologtató ventilátor; 10 Expanziós szelep 

 

Klímaberendezés típushibák 

A nem karambolos helyreállítást igénylő klímaberendezések javításával foglalkozók számára 

tanulságos lehet, a használatban lévő 5−10 éves személygépkocsik jellegzetes klímahibáinak 

áttekintése. A vonatkozó hibákat táblázatunk foglalja össze. 

A táblázatból kitűnik, hogy a klímaberendezések körében felmerülő hibák jellegzetesen kishi-

báknak mondhatók. 
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3.5.13.2. ábra. Személygépkocsi klímaberendezések típushibái  
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A ma már úgyszólván szabványos elemekből felépülő hűtőrendszer 

hibáinak döntő többsége nem szerkezeti természetű, hanem a rendszer 

kis megbízhatóságú kapcsoló, tömítő, érzékelő és automatikai elemei-

hez, és azok járműbe építéséhez kapcsolódik. 

A hibák többsége, autógyári szerelési, illesztési, tömítési, nem pedig 

beszállítói hiba. Ez azt magyarázza, hogy a még mindig emberi mun-

kával végzett gyári szerelési műveletek megbízhatósága nem érheti el 

az automatizált beszállítói gyártás minőségi követelményeinek színvo-

nalát.  

A hibák elhárításának rovatából kitűnik, hogy azok többsége viszony-

lag rövid időigényű műveletek, a hűtőkör megbontása azonban érte-

lemszerűen légtelenítést és tömítettség-ellenőrzést tesz szükségessé 

a kettős nyomásmérővel. Az, hogy mindezek ellenére a legtöbb panasz a hűtőközeget kering-

tető kompresszorokon fordul elő, a kompresszor, kapcsoló, rögzítő, csatlakozó elemeihez, és 

nem a kompresszor szerkezeti elemeihez kapcsolódik. 

 
 

3.5.13.4. ábra. A leggyakrabban cserélendő elem a 

szárítóegység, és az utastéri levegőszűrő betétje 

 

3.5.13.5. ábra. A kompresszor után leggyakrabban 

meghibásodó szerkezeti elem, az expanziós szelep. 1. 

Az elpárologtató után kialakuló nagy nyomás. 2. 

Kisnyomású csőág. 3. A szárítóegységtől. 4. A komp-

resszorhoz. 5. Az elpárologtató hőérzékelője. 6. 

Membrán. 7. Dugattyú. 8. Zárószelep 

A klímaberendezés tömítetlensége 

A gépkocsik kompresszoros hűtőrendszere csak elő-

írt mennyiségű hűtőközeg-töltettel képes névleges 

hűtőteljesítményt kifejteni. Annál kevesebbel nem. 

A belső nyomásszabályozású klímaberendezések 

használaton kívüli állapotban hajlamosak a hűtőtelje-

sítmény-csökkenésre. A hűtőközeg-vesztés gyakori 

oka a klímaberendezés hosszú ideig tartó be nem 

kapcsolása. A kompresszor kenőanyaga a klímabe-

rendezés működése közben jól zárja a rendszer tömí-

téseit. A rendszer tömlői és az illeszkedő részegysé-

gek tömítőelemei azonban porózusak, emiatt hosz-

szabb állás után áteresztővé válnak. Ezért a belső 

3.5.13.3. ábra. A klíma-

diagnosztika máig leg-

gyakrabban használt 

eszköze a kettős nyo-

másmérő 

3.5.13.6. ábra. A csőkötések és illesztések 

eredményes eszköze a „roppantó” nevű 

csőidomszorító 
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nyomásszabályozású klímaberendezéseket szezonon kívüli időkben is be kell kapcsolni, hogy 

a kenőolaj tömítőképessége miatt a rendszer szivárgásmentessége fennmaradjon.  

Ellenkező esetben a klímaberendezés tömítés-, és tömlőcserére szorul. Ez, mint ismeretes, 

csak a hűtőközeg-töltet leürítését követően időrabló, költséges munkával végezhető el. Bár 

minden erre költött forint a klímás műhely bevételeit növeli, mégse mulasszuk el erről ügyfe-

leinket tájékoztatni. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az ezzel megalapozható bi-

zalmi tőke a karbantartási hajlandóság növekedése megtéríti. A kompresszorhibás klímabe-

rendezések javításakor feltétlenül öblítsük át a teljes rendszert. A rendszerbe jutott, hűtőkö-

zeggel áramló mechanikai és kémiai szennyeződések (fémforgácsok, megszilárduló vegyü-

letmorzsák) lerakódását a szárító-szűrő betét fogja fel, ezért azt a kompresszor javítását köve-

tően cseréljük ki. Javítás után ne feledjük a kompresszor kenőolajjal való feltöltöttségét elle-

nőrizni. 
 

Autóhűtő karbantartás 

Vízhűtéses motoroknál a fagyás okozta károk megelőzése végett fontos a megfelelő fagyvé-

delem. A járműgyártók a −35 °C-ig hatásos fagyálló termékeket ajánlják. A manapság kapha-

tó hűtőfolyadékok nemcsak a fagyvédelmet biztosítják, hanem a hűtőrendszer könnyűfém 

alkatrészeit is óvják a korróziótól. Gyakori hiba, hogy a hűtőfolyadék-veszteséget tiszta vízzel 

pótoljuk, ami miatt a fagyvédelem már nem megfelelő. Ajánlatos a tél beállta előtt megvizs-

gáltatni, vagy lecseréltetni a fagyálló folyadékot. Lehetőleg csak a gyártó által ajánlott termé-

keket használjuk! 

A jó (jól beállított) hűtőfolyadék a motor gazdaságos, megbízható üzemének jelentős tényező-

je. Feladata a tüzelőanyag égésekor keletkezett hő egy részének elvezetése, a motor tervezett 

állandó hőmérsékletének minden körülmények közötti biztosítása, valamint közreműködik az 

utastér fűtésében is. Kezdetben erre a célra vizet használtak, mert hőtechnikai szempontból ez 

a legjobb. A víz képes a legnagyobb hőmennyiséget felvenni, és kiválóak a hővezetési tulaj-

donságai is. A víznek káros tulajdonságai viszont, hogy 0 °C-nál megfagy, leáll a mozgása, 

szétrepesztheti a motorblokkot, azonkívül korróziót okoz a különböző fém alkatrészeken. 

Ezért a gyárak rátértek a hűtőfolyadékok használatára, amit már gyárilag töltenek a motor 

hűtőrendszerébe. 

A hűtőfolyadék felforrása üzemzavart idézhet elő. Ha a hűtőfolyadék felforrt, a beöntőnyílás 

fedelét óvatosan (de csak a motor lehűlése után) nyissuk ki, mert a kicsapódó gőz égési sebet 

okozhat. A felhevült motor lehűlése előtt a motor hűtőrendszerébe nem szabad vízet önteni, 

mert a hirtelen lehűlés következtében a motor megrepedhet. 

A hűtővíz felforrását, ill. a motor túlmelegedését okozhatja, ha kevés a víz a hűtőben, elsza-

kadt vagy laza a ventillátor szíj, vízköves a hűtő, rossz a termosztát, túl korai vagy túl késői 

a gyújtás, benzinben túl szegény vagy túl dús a keverék, nem megfelelő az olajozás, vagy 

a motort hosszú időn keresztül túlzottan erőltetik. 

A hűtőfolyadék szintet rendszeres időközönként kb. havonta, de legalább minden hosszabb út 

előtt ellenőrizni kell. Az utántöltésre (a meleg évszakokban is) csak fagyálló folyadékot és 

desztillált víz keverékét szabad használni. A hűtőfolyadék szintnek (ha a motor hideg) a ki-

egyenlítő tartály oldalán lévő két jelzés között kell lennie. Általában két-három évenként 

http://www.szendrei-gepmuhely.hu/?page_id=309
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szükséges a hűtőfolyadék cseréje, amit kössünk össze a hűtőrendszer és a fűtőkészülék alapos 

átmosásával. 

A továbbhaladás biztosítása érdekében a hűtőt, különösen nyáron tiszta vízzel is fel szabad 

tölteni. A hűtőfolyadékot ezután lehetőleg mielőbb cserélni kell! Hűtőfolyadék adalékot (ki-

egészítő korrózióvédelmet biztosító, vagy kisebb tömítetlenséget megszüntető adalékot) nem 

szabad használni mert ezeknél a szereknél a rosszabb hővezetés miatt különösen a hengerfej-

nél hőtorlódás fordulhat elő, amely a hengerfej tömítés átégését vagy hengerfejrepedést okoz-

hat. 

A különböző specifikáció szerint és a különböző szintű hűtőfolyadékot egymással nem szabad 

keverni, mert a motor súlyosan sérülhet. Ha tévedésből nem megfelelő hűtőfolyadékot töltünk 

be, a rendszert azonnal ki kell üríteni és tiszta vízzel ki kell öblíteni. 

A hűtőkoncentrátum és a víz (desztillált) helyes keverési aránya 1:1  

A hűtőfolyadék fagyállóság vizsgálata: A hideg évszak beállta előtt biztonsági okokból cél-

szerű a fagyálló folyadék koncentrációját ellenőrizni. 

A hűtőfolyadék koncentrációjának ellenőrzése: 

A motort melegítsük be annyira, hogy a hűtőhöz vezető tömlő kb. kéz meleg legyen. 

A kiegyenlítő tartály fedelét nyissuk ki és mintát cseppentsünk a vizsgáló készülék ablakára. 

A hűtőfolyadékot szükség esetén egészítsük ki. 

A hűtőrendszernél végzett munkánál különösen arra ügyeljünk, hogy a fogas-szíjra és a bor-

dásékszíjra hűtőfolyadék ne kerüljön, mert az károsíthatja a szíj anyagát ami szíjszakadáshoz 

vezethet. 
 

Autóhűtő javítás 

A hűtők anyaguk szerint készülhetnek rézből, alumíniumból, műanyagból. Mostanában a 

gyártók a költségek csökkentése miatt szinte mindig alumínium hűtőket készítenek amelyeket 

műanyag vízzsákkal látnak el. A különböző anyagú hűtőket különböző technológiákkal lehet 

javítani. A alumínium hűtőket hegesztik, a műanyag alkatrészeket ragasztják vagy hegesztik, 

a réz hűtőket pedig forrasztással lehet javítani. 

3.5.14. Általánosan alkalmazott javítási technológiák 

Az általánosan alkalmazott javítási technológiák között az alábbiak a legismertebbek és leg-

gyakrabban használják a kisegítő javításokra: 

Hegesztési, 

Forrasztási,  

Forgácsolási,  

Ragasztási, 

Új technológiák. 
 

Hegesztési technológiák 

A bevontelektródás hegesztés általános járműszerkezetek (felépítmény, váz,) hegesztésére 

használatos. 

http://www.szendrei-gepmuhely.hu/?page_id=320
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Széndioxid védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés (CO2). 

Ezzel az eljárással ötvözetlen, ill. gyengén ötvözött acélokat hegesztenek, nagy termelékeny-

séggel, jó minőségben. Főleg a karosszéria és felépítmény javításban használatos. A széndio-

xid védőgázas hegesztés előnyei, alkalmazási területe: nagy beolvadási mélység, kedvező 

hozaganyag szükséglet. Salak minimális mennyiségű, így kényszerhelyzetű hegesztésekhez 

előnyösen használható. 

A keletkezett oxigén az alapanyag és az elektródahuzal ötvöző tartalmával reakcióba lép és 

azokat oxidálja, kiégeti. E folyamatot előre ismerve a huzalt a kiégés mértékének megfelelő 

mennyiségben túlötvözik mangánnal és szilíciumnál, amely a keletkező oxigént leköti, másik 

része ötvöző hatást fejt ki a varratban. Ezzel az egyszerű módszerrel a nagy mennyiségben 

rendelkezésre álló, olcsó széndioxid védőgázként használható. Hegesztés technológiája: az 

anyagok hegesztéshez való előkészítése, a varratalakok, a hegesztési paraméterei-: megvá-

lasztása az ajánlott dokumentációkból kivehető. Az elektródahuzal ötvözetlen acélokhoz 0,1% 

szenet, 1% Si-ot és hasonló mennyiségű mangánt tartalmaz, átmérője a 0,8...2,4 mm.  

Argonvédőgázas wolframelektródás ívhegesztés (AWI) 

A nem leolvadó elektródás ívhegesztések csoportjába tartozik.  

AWI hegesztéssel elvileg minden fém hegeszthető. Az eljárás költségessége miatt ezt a tech-

nológiát is csak ott célszerű alkalmazni, ahol más eljárások nem eredményeznek megfelelő 

minőségű varratot, így a színesfémeknél és az ötvözött acéloknál, alumíniumnál és alumínium 

ötvözeteknél használják. 

Különösen előnyösen alkalmazható alumínium hegesztéséhez, mivel a fém felületén kialakuló 

stabil, magas olvadáspontú oxidréteg argongázban égő ívvel, fordított polaritás alkalmazása 

esetén eltávolítható. Fordított polaritás esetén azonban az ív nem stabil az ívben kivált hő-

mennyiség 70%-a a W elektródát terheli, fogyását gyorsítja, ezért AWI hegesztésnél váltako-

zó áramú áramforrást használunk. Így az egyik félperiódusban egyenes, a következőben fordí-

tott polaritás van. Az egyenes polaritás mély beolvadást, stabil ívet eredményez, a fordított 

polaritás az anyag felületén lévő oxidréteget bontja. A váltakozó-áram ezeket az előnyöket 

egyesíti. 

Az ívet a W-elektróda és az alapanyag között keltjük. Az ív a W-elektródát körülvevő argon 

védőgáz védelme alatt ég. Az ívbe oldalról bevezetett hegesztőpálca adja a hozaganyagot.  

AWI hegesztés technológiája: kisebb beolvadási mélység miatt I varrat 4–6 mm-ig használha-

tó, nagyobb anyagvastagságoknál V, X varrat választható. A hegesztőpálca minőségét, átmé-

rőjét a hegesztendő anyagminőség és anyagvastagság ismeretében választjuk. A hegesztési 

paraméterek táblázatban találhatók. 

Öntvények hegesztése 

A gépjárműalkatrészek között széles körben megtaláljuk az öntöttvasakat, az acélöntvényeket 

és az ötvözött alumíniumöntvényeket. Ezen alkatrészek leggyakrabban törés és repedés for-

májában hibásodnak meg. Az öntvényalkatrészek (hengertömbök, hengerfejek, hajtóműházak 

stb.) repedéseinek javítása mindig nehéz problémát jelentett a szakembereknek. A legrégebbi 

és a legismertebb módszerek egyike a hegesztés. Öntöttvasaknál alkalmazták a meleg eljárást, 

amikor 650...750 °C-ra felmelegített alkatrészt gázhegesztő berendezéssel hegesztettek. Ezu-

tán következett a nagyon lassú hűtés azért, hogy az átmeneti zónában ne keletkezzen cemen-

tit, amely kemény, rideg és repedésérzékeny. Az 1960-as években a német UTP-cég által ki-
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fejlesztett hideg öntvényhegesztési eljárás már nem írta elő az alkatrészek előmelegítését és 

a lassú hűtését. Itt a Ni-bázisú elektróda alkalmazása és a szakaszos hegesztés lehetővé tette, 

hogy a hegesztendő alkatrész kézmelegnél jobban ne melegedjen fel. Így az átmeneti zónában 

már repedések nem keletkeztek. 
 

Öntöttvas repedés hegesztése 

Leggyakrabban a motorblokkokon és hengerfejen  találunk repedést, a hűtőfolyadék (víz) 

megfagyása esetén, de túlterhelés és karambol miatt egyéb öntöttvas alkatrészeken is létrejö-

het (kipufogócsonk, sebességváltóház stb.). A javítást – a kiszerelés és tisztítás után a repedés 

előkészítésével kell kezdeni. A repedést ki kell gyökölni, ún. varrathornyot  kell készíteni. Ezt 

sarokcsiszolóval könnyedén el tudjuk végezni. A horonynak V, jobban mondva U alakúnak 

kell lennie. A varrathornyot úgy kell kiala-

kítani, hogy éles sarkok ne legyenek rajta. 

A gyök lába kb. 1/3-a legyen az öntvény 

falvastagságának, például 5 mm vastag 

sebességváltóháznál a láb kb. 2 mm 

3.5.14.1. ábra. Öntöttvas gyök előkészítés 

Vastagabb öntvények esetében, 15–20 mm-nél nagyobb falvastagságnál, ha lehetséges, 

a gyökölést mindkét oldalról el kell végezni, azaz X alakú (jobban mondva kettős U alakú) 

varrathornyot kell készíteni. Ekkor viszont elővigyázatosan kell dolgoznunk, mert hegesztés-

kor „bizonytalanabb” lesz a feszültségi állapot az öntvényben. Ez annyit tesz, hogy a váltott 

oldalú hőbevitel miatt nem kívánt feszültségek léphetnek fel. A gyökölés nútoló elektródával 

is történhet. Az ilyen elektróda vas-oxidot tartalmaz, jelölése UTP 82 AS. Vigyázni kell 

azonban az elektródával történő gyökölésnél, mert ezzel jelentős hőmennyiséget viszünk az 

öntvénybe, ami feszültséget és ezáltal további repedést idézhet elő. Ezek után a repedés végeit 

le kell zárni. Ezt megtehetjük úgy, hogy vagy a varrathorony szélességének megfelelő furatot 

fúrunk vagy keresztirányú 20–30 mm hosszú varrathernyóval zárjuk le. 

 
3.5.14.2. ábra. Repedés lezárása és szakaszos hegesztés 

A hegesztést Ni, vagy Ni-bázisú elektródával hajtsuk végre. A Ni-elektróda tisztasága 99,5%, 

van ferro-nikkel elektróda (UTP 85 FN), illetve  az úgynevezett Monel-elektróda (NiCu ötvö-

zet, UTP 8). Az elektróda grafitbázis bevonatú. A választott elektródával kell a repedésvége-

ket is lezárni. Hegesztéskor az elektródát függőlegesen kell tartani, egyenes vonalú elektróda-

vezetést szabad csak alkalmazni, a hagyományos hegesztésnél beidegződött köröző, illetve 

„cikk-cakk” mozgást ebben az esetben ne használjuk. Erre fokozottan ügyeljünk hegesztés 

közben. A hegesztés megkezdése előtt mindenféleképpen végezzünk próbahegesztést, ugyanis 

a hagyományos pálcával történő hegesztéshez képest a Monel- elektródával történő hegesztés 

érzésre olyan, mintha „masszában” hegesztenénk, az ömledék igen nyúlós, az ívfúvás vi-

szonylag gyenge. Azt hogy mely típusú elektródát kell használni az adott öntvény hegesztése-

kor, azt az első (próba) varrat „megmondja”. Ha a varrat hegesztéskor felhabzik, a varratszé-

lek „kráteresek”, akkor elektródatípust kell cserélni (pl. UTP 8-ról UTP 85 FN-re). A pálca 
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átmérője 2–2,5 mm legyen, az alkalmazott áramerősség a lehető legkisebb, hogy mérsékeljük 

a bevitt hőmennyiséget. A legnagyobb áramerősség ne haladja meg a 80 A-t. A hegesztést 

úgy kell végrehajtani, hogy először a varrathorony alját, azaz a repedést kell behegeszteni. 

Ezek után lehet a varrathorony oldalát felhegeszteni úgy, hogy a varrathorony egyik oldalára 

húzunk egy varrathernyót, azután a másik oldalára. Ezzel felötvözzük az öntöttvasat. Ezek 

után lehet a repedést feltölteni. A készített varrathernyókat a felhegesztés után a lehető leg-

hamarabb (még meleg állapotban) erőteljes, de törést nem okozó kalapácsütésekkel nyújtjuk, 

hogy a feszültségeket eloszlassuk. Nem szabad egy menetben végezni a hegesztést, mert 

a nagy hőbeviteltől megrepedhet az öntvény, hanem szakaszosan kell elvégezni. A szakaszok 

hossza 2–3 cm legyen (ökölszabályként elmondható, hogy ne legyen több, mint a pálca átmé-

rőjének a 10-szerese). Az egyes szakaszokat egymástól a lehető legtávolabb kell elhelyezni. 

Egy szakasz felhegesztése után várjunk egy keveset, míg az öntvény visszahűl kézmelegre. Ez 

az öntvény tömege és a külső hőmérséklet függvényében 1–3 percet vehet igénybe. Ha a re-

pedés kifut az alkatrész széléig, akkor a hegesztéssel belülről kifele haladunk szakaszosan, 

a szakaszokat egyenként feltöltjük Minden szakasz felhegesztése után nyújtani kell. Olajos 

öntvények esetén az olajat ki kell égetni. Ezt a már említett nútoló elektródával el tudjuk vé-

gezni. Egyúttal megtörténik a gyökölés is. A gyökölés után igyekezni kell a hegesztéssel, 

mert az olaj kb. 2 óra alatt visszaszívódhat (motorblokk, merevhíd belsejét nem tudjuk tökéle-

tesen megtakarítania az olajtól). Kiégett öntvényt (pl. kipufogócsonk) UTP 81-es pálcával  

hegesztünk.  
 

Porhegesztés 

Az öntöttvas hegesztését el lehet végezni lánggal is. Ekkor viszont hozaganyagként nikkelport 

kell adagolni. Ez az úgynevezett gáz-porhegesztés. A port tartalmazó tégelyt a pisztolyra kell 

helyezni. Ehhez nyilván ilyen kialakítású pisztoly szükséges. A lángnak semlegesnek kell 

lennie, a beállított nyomásérték oxigénnél 2 bar, acetilénnél 0,2 bar. A hegesztőpisztolyt úgy 

kell vezetni, mint a hagyományos hegesztési eljárásnál, azaz a láng magja 2 mm távolságra 

legyen a munkadarabtól. A vékonyabb alkatrészekhez 1–2 

mm átmérőjű keverőszárat alkalmazzunk, vastagabb alkatré-

szeknél pedig 2−3 mm átmérőjűt. Hátrány viszont, hogy 

ebben az esetben a munkadarabot fel kell hevíteni 400–600 

°C-ra. Így viszont a technológiát már nem nevezhetjük hi-

degnek. Ennél a megoldásnál is megközelítőleg 3 cm-es var-

ratszakaszokkal dolgozunk, de itt úgy kell végrehajtani 

a hegesztést, hogy egy réteget felviszünk (kb. 0,1–0,3 mm), 

majd a felvitt réteget be kell olvasztani.  

3.5.14.3. ábra. Öntöttvas porok 

Emiatt kell a munkadarabot előmelegíteni, mert a lánggal viszonylag nagy hőmennyiséget 

viszünk be a por felvitelével és beolvasztásával. Ezután következik a nyújtás, de ez nem min-

den esetben szükséges. Lánggal hegeszthetünk sebességváltóházakat, kipufogócsöveket, ön-

tött hidakat és differenciálmű- házakat is a már említett technológiai sorrendnek megfelelően. 
 

Fémöntvények újszerű javítása 

Az alumíniumöntvényeken keletkezett repedések kijavítása is bonyolult technológiai művele-

teket igényel. Előmelegítés, hegesztés argon védőgázas berendezéssel, lassú hűtés, valamint 
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feszültségmentesítés bonyolulttá teszi a javítást. További problémaként jelentkezik, ki kell 

szerelni az egyes szerkezeteket, sőt, a szétszerelés és az alkatrésztisztítás is hozzátartozik az 

előkészítési műveletekhez. Ezenkívül még meg kell jegyezni vagy talán ki kell emelni, hogy 

ezek az időráfordítások a javítás költségeit növelik. 

Ennyi bevezetés után nézzük az új javítási módszert. Az amerikai Waterlooville-ben három 

cég összefogásával védjegy alá helyezték a menetes csapokkal végzett repedésjavító mód-

szert. A fémöntvényeken keletkezett repedések behatárolása után menetes furatokat készíte-

nek a repedés mentén. A furatszélek egymástól kb. 2 mm-re legyenek (1. ábra). A furatokat 

kúpos alakra ki kell süllyeszteni. A furatok lehetnek átmenők vagy zsákfuratok, ezt a konst-

rukció határozza meg. A zsákfuratok egyszerűbbek, mivel azokkal a belső szerkezeti részeket 

nem szennyezzük. (A fúrásnál és a menetvágásnál fémforgácsok keletkeznek.) A menetes 

furatokat sűrített levegővel meg kell tisztítani. Ezután a furatokba becsavarozzuk a menetes, 

ún. „fűzőcsapokat”. A keresztmetszetektől függő előírt nyomatékkal meghúzzuk a csavarokat, 

melyek fejei, a nyomaték túllépése után, leszakadnak (2. ábra). A csavar menetes része feletti 

kúpos felületen, a furattal érintkezve, jelentős súrlódási nyomaték ébred, amely összeszorítja 

a repedéseket, és így ezzel az anyag tömörsége biztosított (3. ábra). A felületből kiálló csa-

varrészeket az alkatrész felületi szintjéhez le kell köszörülni. A köszörülésnek a „felületszépí-

tésen” kívül van még egy másik szerepe is: a csavar anyaga „elkenődik” a repedések felett, 

amelyek a tömörséget növelik (4. ábra). 

A repedésjavító technológiai módszer teljes mértékben hideg javítást tesz lehetővé, sőt, 

az egyes fődarabokon beépített állapotban is elvégezhető a javítás. A javított anyagszerkeze-

tekben nem marad feszültség, a javítás kis értékű időráfordítással elvégezhető. A gyártó cég 

javítókészletet kínál megrendelői részére. 

    

Menetes furatok ké-

szítése a repedés vo-

nalán 

Menetes csa-

pok 

A menetes csapok a 

furatokba történő behaj-

tása és letörése után 

Köszörüléssel lesimítva  

3.5.14.4. ábra. Fémöntvények menetes csapos javítása 

Hegesztéses javítás alkalmazása néhány alkatrésznél: 

alumínium és öntvény hengerfejek, fagyott, törött, repedt motorblokkok, kipufogó-

csonkok, olajteknők, váltóházak, klímacsövek, szelepfedelek, motortartó bakok, letört 

csavarszemek, stb. 
 

Lézerhegesztés 

A lézerhegesztésről már ismert, hogy igen nagy energiaintenzitású sugár, amely megolvasztja 

az anyagokat, és ezzel szilárd kötést hozunk létre vele. A lézer működése azon alapszik, hogy 

valamilyen, az alapszintnél magasabb kvantumállapotba juttatott atom visszatér az alapálla-

potba és az így felszabaduló energiát kisugározza. A lézerek aktív anyag szerinti csoportosítá-

sa a következő: szilárdtest-, gáz-, félvezető- és folyadéklézerek ismertek. A karosszériagyártó 

iparban leggyakrabban a CO2-gázlézert alkalmazzák. A berendezés gázkisülési csőből áll, 

amelyben az elektronütköztetést nagyfrekvenciás energiával biztosítják. A cső két végén tü-
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kör található, amelyek irányítják az olvasztásra alkalmas fénysugarakat. A CO2-lézer 10,6 mm 

hosszúságú fényt (infravörös) emittál. A CO2-lézer gazdaságosan alkalmazható vékony leme-

zek hegesztésére. Hátránya, hogy bonyolult rendszert igényel a lézersugár munkadarabra való 

vezetése. A másik leginkább használt lézer az NdYAG-lézer, amelynek lézeraktív közege 

neodim, melynek gerjesztését kripton villanócsövekkel végzik. A lézerhegesztés előnyei: igen 

nagy hegesztési sebesség, keskeny hőzóna, szinte 

nulla vetemedés, érintkezés nélküli módszer és kitű-

nő kötésminőség. A kézi vezetésű lézerberendezés 

a javítóipar számára készült. A gyártásnál a növelt 

szilárdságú lemezeket a robotok lézerhegesztéssel 

kötik össze. A projekt célja, hogy a javításhoz is lé-

zerhegesztést alkalmazzanak a javítók.  
 

3.5.14.5. ábra. Lézerhegesztés varrat 

A karosszériagyártó iparban a lézerhegesztés a számtalan előnye miatt már széles körben teret 

nyert. A méretre szabott félgyártmányok különböző vastagságú lemezelemeit lézerhegesztés-

sel kötik össze. Az alumínium kocsiszekrényeknél is már több tíz méter hosszúságú varrato-

kat készítenek lézer-technológiával.  
 

Alumínium karosszériák hegesztéses javítása 

Az autógyártók egyre gyakrabban alkalmaznak a karosszériagyártásban könnyűfémeket, első-

sorban alumíniumot, de magnéziumot is. Leggyakrabban a motorháztetőt, a csomagtartófede-

let és az ajtókat készítik alumíniumból. Az ilyen elemek segítenek a tömeget, így a tüzelő-

anyag-fogyasztást kis értéken tartani, és ezzel csökken a károsanyag-kibocsátás is. Van olyan 

gépjármű, melynél az egész karosszéria alumíniumból készül. A karosszériaspecialisták és 

a fényező szakemberek ezért egyre gyakrabban találkoznak munkájuk során ezzel a fémmel. 

Noha a klasszikus munkafolyamatokat a fényezés előkészítése során nem kell megváltoztatni, 

két komoly probléma van, amire ügyelni kell: az érintkezési korrózió, és a csiszolásnál kelet-

kező, robbanásveszélyes finom alumíniumpor. 

Érintkezési korrózió akkor lép fel, ha acélból és alumíniumból álló karosszériaelemek meg-

munkálását felváltva, ugyanazon szerszámokkal végzik. Ha először például acéllemezt csiszo-

lunk, a géphez vagy szerszámhoz hozzátapadó finom, mikro méretű acélrészecskék beágya-

zódnak a lágyabb könnyűfém felületébe, ott korróziót okoznak. Extrém esetben a lemez ki is 

lyukadhat. Az érintkezési korrózió megelőzésére a leghatékonyabb módszer a megmunkáló 

gépek / -szerszámok különválasztása (alumínium és más fémek), és vegyes használatuk kerü-

lése. Még biztonságosabb egy szeparált alumínium-megmunkáló munkahely kialakítása, me-

lyet például az Audi előír szerződéses javítóműhelyeiben. 

A finom alumíniumpor,a levegőoxigénje és egy gyújtóforrás kölcsönhatása robbanáshoz ve-

zethet. Ilyen gyújtóforrás lehet például egy, a köszörüléstől felhevült karosszériaelem-felület, 

a köszörüléskor keletkező szikra, szikraképződés az elektromos szerkezetekben (sarokköszö-

rű, elszívó stb.), vagy a statikus elektromos kisülés egy hiányzó antisztatikus kellék miatt. 

A probléma megoldása egy speciális elszívó berendezés alkalmazása lehet, amely megfelel az 

ATEX-előírásoknak (uniós szabályozás a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben 

használt készülékekre). Az alumínium-megmunkáló munkahelyen ezen kívül a berendezések-

nek rendelkezniük kell az előírt antisztatikus szerelvényekkel, amely az elektrosztatikus fel-
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töltődés és kisülés következményeitől véd. A szakemberek ezen kívül csak pneumatikus szer-

számok használatát javasolják, a robbanásveszély kizárása érdekében. 

 

Praktikus tanácsok 

Összefoglalásképpen – és az eddigieket kissé kibővítve – az alumínium-megmunkálás során 

6 fő alapszabályt kell betartanunk. 

1.  Az acél és alumínium karosszériaelemeket sosem szabad ugyanazon szerszámokkal 

megmunkálni, az alumíniumnál kizárólag rozsdamentes anyagból készülő drótkefét 

használhatunk. 

2. Melegen, hő hatására felkeményedő (szilárdságnövelés módja) karosszériáknál a hely-

reállításuk során is kizárólag azonos minőségű anyagokat használhatunk fel. 

3. Óvatosan a felmelegítéssel: 180 °C felett fennáll a szilárdságcsökkenés veszélye. Adott 

esetben használjunk hőfokjelző krétát vagy hőfokmérőt. 

4. Kizárólag alumíniummal szemben semleges anyaggal bevont kötőelemeket (csavaro-

kat és szegecseket) használjunk, a hegesztési eljárás pedig MIG (fogyóelektródás 

inertgázas) vagy WIG (volfrámelektródás, ugyancsak inertgázas) ívhegesztés legyen. 

5. Egyidejűleg ne végezzünk csiszolást és hegesztést, hanem időben válasszuk szét a két 

műveletet, alkalmazzunk aktív porelszívást, a munkaterületet és az elszívó berendezést 

pedig rendszeresen tisztítsuk. 

6. Ne használjunk kemény és éles sarkú szerszámokat. Alapelv legyen az alumínium ala-

kítása során: sokkal inkább nyomni mint ütni, kerüljük az alumínium túlhajlítását is. 
 

Forrasztási technológiák 

Különböző alkatrészek egymáshoz való rögzítéséhez, vagy a felületi egyenetlenségek meg-

szüntetésére tökéletes eljárás a forrasztás. Ilyenkor a két összerögzítendő felület közötti kap-

csolatot, egy alacsonyabb olvadáspontú fémötvözet alkotja, melyet forraszanyagnak neve-

zünk. Karosszériajavításoknál a forrasztást, mint kötési módszer nem alkalmazzák, csak mint 

felület kiegyenlítő eljárást. Legfontosabb összetevői az ón, a cink és a réz. A mai korszerű 

forraszanyagok összetevői közül az ólom jelenlétét nagymértékben lecsökkentették, annak 

káros hatása miatt. Így ezek a forraszanyagok már ólommentesnek tekinthetők. Ezen összete-

vők százalékos aránya határozza meg a forraszanyag olvadáspontját.  

Az olvadáspont szerint két féle forrasztást különböztetünk meg: lágy- és keményforrasztást. 

Lágyforrasztást (forrasztási hőmérséklete 450 °C alatt van) leggyakrabban az elektronikai 

iparban alkalmaznak. Karosszériajavításoknál a keményforrasztást alkalmazzák, mert ez erő-

sebb kötést ad (forrasztási hőmérséklete 450 °C felett van). 

A lágyforrasztást a lágyabb kötésekhez (főleg villamos), míg keményforrasztást ott alkalmaz-

zák, ahol nagyobb kötési szilárdság szükséges. A kötés nagyobb szilárdságát az adja meg, 

hogy a forraszanyag az alapfém kristályaival ötvözetet képez. A keményforrasztáshoz is fon-

tos a felület megtisztítása. Itt azonban inkább a mechanikai előkészítési műveletek a legfonto-

sabbak. A tisztítási művelet után megfelelő összeillesztés és rögzítés előzi meg a folyasztó-

szerek használatát. 
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A forrasztás a következő munkafázisokból áll: 

– a munkadarab előkészítése; 

– a forrasztandó felület megtisztítása; 

– a munkadarab előmelegítése; 

– a folyasztószer adagolása; 

– a forraszanyag adagolása; 

– utólagos megmunkálás.  

A munkadarab előkészítésekor a repedt, törött felületeket szükség szerint megmunkálják, az 

optimális rés meghagyásával összeillesztik. Esetenként a forrasztandó felületére kell kenni 

a folyasztószert, a forraszanyagot pedig a kötési résbe kell önteni. A tisztítás zsírtalanításból 

és oxidmentesítésből áll. A jól forrasztott kötésnek alapvető feltétele a tiszta felület. Az elő-

melegítés azért szükséges, mert a folyékony forraszanyag csak meghatározott hőmérsékletű 

alapanyagon folyik szét. A folyasztószer adagolásának célja az előmelegítés során keletkezett 

vékony oxidhártya feloldása, továbbá, hogy az alap-

anyagot és a forraszanyagot az oxidációtól védje. 

A folyasztószer elősegíti a felület nedvesítését is. 

A forrasz megömlesztése és adagolása akkor kezdhető 

el, ha az előmelegítés és az oxideltávolítás megtörtént. 

Technológiai szempontból az eutektikus összetételű 

forraszanyag előnyös, mert nincs, vagy kicsi az olvadá-

si hőköz, így szilárd anyagrészecske nem kerülhet 

a kötésbe. A forrasztási hőt leggyakrabban forrasztó-

lámpával, keményforrasztó vagy hegesztő égővel állít-

ják elő. 

3.5.14.6. ábra. Forrasztás kellékei  

Forgácsolási technológiák 

A javítástechnológiában három esetben veszik igénybe a gépi forgácsolást: 

 az előkészítés során – főleg hengeres és sík felületek lemunkálásához − amikor a ko-

pott felületeket kell megmunkálni a feltöltő technológiák alkalmazása előtt. 

 az utóműveletek során, amikor a feltöltött felületeket kell eredeti méretre szabályozni 

 különböző leszabályozásoknál, amikor a megengedett kopáshatáron belüli méretre tör-

ténik a lemunkálás (pl. féktárcsa szabályozás, fékdob szabályozás, hengerfej síkba kö-

szörülés vagy marás, főtengelycsapok köszörülésénél stb.) 

Az előkészítés során a kopott felületek feltöltését csak azután szabad elvégezni, miután 

egyenletesre munkáltuk a felületet. Ugyanis a feltöltött réteg csak akkor lesz homogén, ha 

mindenütt feltöltött hozaganyag kerül a felületre. Ellenkező esetben egyik helyen - ahol nem 

kopott a felület, ott az alapanyag alkotja a felületi réteget, amíg a feltöltött részen a hozaga-

nyag anyagszerkezete lesz a működő felület. Ez nem helyes megoldás.  

Az utóműveletek során, amikor például a tengelyek előkészítése és feltöltése megtörtént, le 

kell szabályozni az eredeti működő méretre, szintén forgácsolásos technológiára van szükség. 

A harmadik esetben speciális berendezések szolgálnak arra, hogy a kopott felületeket egyen-

letesre munkálják. A forgattyús tengelyek csapkopásait le lehet köszörülni a következő lép-
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csős méretre, hiszen a csapágycsere során lehetőség van ún. „lépcsős csapágyat” beépíteni 

(tehát a következő méretlépcsőnek megfelelő csapágy kerül beépítésre), így megúszható az új 

forgattyústengely költsége. Amikor csak a féktárcsa csapágybetétek koptak el és fékbetét cse-

re szükségeltetik - de a tárcsa még elbírna egy betétcserét- akkor a kopott tárcsát le kell szabá-

lyozni az új betétek beszerelése előtt. Egy ilyen készüléket mutat a következő ábra. 
 

 

A mellékelt képen számítógéppel vezérelt 

PFM 9.0 típusú leszerelés nélküli, kerékagy-

ra szerelt féktárcsaszabályzó eszterga látható, 

mely teljesen automatikusan végzi a szabá-

lyozási műveletet. A robusztus szerkezet 

a biztosíték arra, hogy a szükséges szabályo-

zási geometria beálljon. A megmunkálható 

tárcsavastagság: 5.44 mm,   

tárcsaátmérő: 102.412 mm,   

hajtófordulatszám: 126 min − 1,   

max. előtolás: 0,12 mm/fordulat. 

3.5.14.7. ábra. Féktárcsa eszterga Technológiai adatok 
 

A féktárcsa ütését is lehet mérni szabályozás előtt és után a következő készülékkel. 

 

 

Mérőóra és mágneses állvány  

A féktárcsa ütése alapvetően befolyásolja 

a fékezés komfortját. A rezgések és a fékpe-

dál pulzálása akkor kerülhető el, ha a legna-

gyobb átmérőn mérhető ütés kisebb 0,09 

mm-nél. Ennek ellenőrzésére szolgál a képen 

látható eszköz. Ilyenkor célszerű ellenőrizni 

a kerékcsapágy axiális játékát is, a féktárcsa 

tengely irányú mozgatása közben. Ez ugya-

nis, ha egy bizonyos értéknél nagyobb, hát-

rányosan befolyásolja az ABS kerékfordulat-

szám-érzékelő jelképzését. 

Bizonyos esetekben az ABS kikapcsolását is 

előidézheti.  

3.5.14.8. ábra. Féktárcsaütés ellenőrző készülék  
 

Ragasztási technológiák 

Amennyiben a gépjármű rendelkezik teherviselő szerkezettel, amire külső borítólemezeket 

kell felhelyezni, akkor ezeknek a lemezeknek az alacsony terhelésükből kifolyólag, valamint 

a feltételezhetően dinamikus igénybevételük miatt is egy rugalmas ragasztási módot szoktak 

választani a tervezők. Ilyen esetekben a lemezkötések jellemzően nyíró terhelésnek vannak 

kitéve. Feszített lemezburkolatok rögzítésének a hagyományos mechanikus (szegecselés, csa-

varozás), termikus (hegesztés) kötések mellett egyre inkább használatba kerülnek a ragasztási 

megoldások. A csavaros vagy szegecselt megoldás feszültség gyűjtő helyként viselkedik, va-

lamint ezeknél a megoldásoknál át kell fúrni a lemezeket, ami által a hengerelt lemez szövet-
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szerkezetét megbontjuk, valamint korróziós szempontból is egy veszélyes helyet alakítunk ki. 

Csavarok, szegecsek helyet is igényelnek, valamint látszanak.  
 

 

 

 
 

Oldal lemez helye Felragasztandó oldallemez Ragasztó kötési idéjére rög-

zített lemez 

3.5.14.9. ábra. Oldallemez felragasztása a buszvázra 
 

A fenti képen láthatunk egy városi tömegközlekedési autóbusz, beleset utáni javítási helyét. 

A lemezt az élek mentén kell rögzíteni a vázszerkezethez. Ennél a technológiánál is a felüle-

teknek csiszoltnak és zsírtalannak kell lenniük. Egyéb alapozást nem igényel. A felragasztan-

dó lemeznek szintén csiszoltnak és zsírtalannak kell lenniük. Az íveknél láthatjuk, hogy 

fémtisztára lett köszörülve a felület. Ezt egy zsírtalanítás követi, itt is fontos, hogy olyan zsír-

talanítót alkalmazzunk, amelyik maradványmentesen párolog el a felületről. Alkalmasak 

a kőolajszármazékok közül a könnyű benzinek, valamint izopropanol alkohol. Elég az egyik 

felületre felvinnünk a ragasztóanyagot. A ragasztót úgy kell alkalmaznunk, hogy a lemez 

felrakása után (ragasztó szétnyomása után) a ragasztási vonalak ne legyenek szélesebbek 

20..30 mm-nél, mivel akkor a csíkok közepén a ragasztó anyag lágy marad. Két ragasztott 

felület egymástól való távolsága pedig 0,5..1 mm közötti legyen. Így biztosítjuk, azt hogy 

a teljes érintkezési felületet kitöltsük ragasztóanyaggal, ezzel kizárjuk a korrózió lehetőségét 

is. Ragasztó felvitel után felhelyezhetjük a lemezt, rögzíteni kell patentfogókkal és feszítő 

kötéllel. Egy napig kell így hagyni a szerkezetet, majd folytatódhatnak a további műveletek az 

autóbusz helyreállításánál. 
 

Új javítási technológiák 
 

Plazma bevonat a hengerfalon 

A vékony, rugalmas plazmabevonatok különösen jól teljesítenek a motorhengerfuratok futófe-

lületén. A tömeg és a tüzelőanyag-fogyasztás csökkentése érdekében a járműmotorokat egyre 

gyakrabban gyártják könnyű alumíniumötvözetekből. Mivel az alumínium hengerhüvely futófe-

lület acélgyűrűkkel súrlódási szempontból nem kedvező anyagpárosítás, így gyakran alkalmaz-

nak szürkeöntvényblokk betét hüvelyeket a motorok ezen igénybevételeknek kitett területén. 

A forgó plazmaszóró pisztoly 200 mikron vastag bevonatot képez a hengerfurat-felületen. 

A termikus szórási eljárásban elektromos ív gyújtja meg a plazmagázt – ebben az esetben 

hidrogént és argont – a szórópisztolyban megközelítőleg 15000 °C-os ionizált plazmasugarat 

hozva létre. A vasalapú bevonó anyagot nagyon finom por alakjában vezetik be a sugárba, 

ahol a porrészecskék megolvadnak, és olvadt állapotban csapódnak neki a hengerfalnak, fo-

kozottan terheléstűrő bevonatot képezve.  
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3.5.14.10. ábra. Plazmaszóró berendezés 

1 – A plazmagáz a szórópisztoly tengelyén keresztül halad, miközben az 200 min-1 sebességgel forog, 2 – Hen-

gerfurat, 3 – Árnyékoló maszk, 4 – Plazmaszórt bevonat, 5 – Fémpor-befecskendező, 6 – Fémpor, 7 – Plazmasu-

gár 15000 ºC, 8 – Hengerfurat-átmérő 70–100 mm, 9 – Anód, 10 – Katód, 11 – Gázterítő gyűrű 
 

A nagy hőmérsékletű plazmasugár ellenére a motorblokk hőmérséklete nem emelkedik 

120 °C fölé. A forgó plazmaszóró pisztoly tengelyirányban is mozog, így a hengerfuratban 

folyamatos spirál alakban alakítja ki a bevonatréteget. A fémes por, amelyet az ionizált plaz-

masugárba fecskendeznek, a hengerfalra különálló cseppek formájában csapódik ki, és azon-

nal megszilárdul, kialakítva ezzel a bevonatot. A bevonatolást követi a gyémánthónolás. 

Az eredmény egy ellenálló felület és javított súrlódási tényezők, amelyek csökkentik a motor 

olajfogyasztását. 
 

Az SKF tengelyjavító perselye 

A felület „berágódása” rendszerint úgy történik, hogy szennyező részecske kerül a tömítés 

ajka alá, és ott az a tengely forgása közben vájatot alakít ki. Idővel további részecskék kerül-

nek a tömítés alá, vagy azon túl, a tömítés hatékonysága romlik, ami később esetleg oda ve-

zet, hogy a gépelem, amelyet a tömítés volt hivatva védeni, meghibásodik.  

Az ilyen elhasználódás ismert javítástechnológiája – kiszerelés után – a tengely feltöltése (fel-

szórása), majd forgácsolással történő méretre munkálása.  

Az SKF cég SPEEDI-SLEEVE néven egy egyszerű javítóeszközt kínál – egy perselyt – 

melynek alkalmazásával a hatékony tömítéshez elengedhetetlen, ideális kialakítású felületet 

a tengely kiszerelése nélkül állíthatjuk helyre. 

Tehát a SPEEDI-SLEEVE persely – a tengelyvégen „berágó-

dott” tömítőfelület letakarásával (a perselyt feltoljuk az elhasz-

nálódott tengelyvégre) – az eredeti méretű tömítés (szimering) 

ajkának új futófelületet ad. A szereléshez nincs szükség különle-

ges eszközökre. Fakalapács és fogó – ez minden, amit használ-

nunk kell. 

3.5.14.11. ábra. Az SKF tengely-

javító perselye 
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Mérettartomány A normál mérettartomány 12 és 203 mm közötti tengelycsapméreteket foglal 

magába. Nem szabvány méretű javító-perselyek is rendelhetők, amennyiben az igényelt meny-

nyiség gazdaságos gyártást tesz lehetővé. A perselyek collméretű tengelyekhez is kaphatók. 
 

Szerelés 

1. Határozzuk meg és jelöljük be a persely végleges helyét a tengelyen. A perselynek el kell 

fednie a korábban berágódott részt, nem elég csak a tengelyvégre 

felütni azt.  

2. Helyezzük a perselyt a vállas végével a csapra. Ezután a dobozban 

talált felütőperselyt toljuk rá a javítóperselyre. Ha a felütő persely 

hossza nem lenne elegendő, használhatunk egy megfelelő méretű 

csődarabot, amelynek végei merőlegesre vannak lemunkálva és élei 

sorjamentesek.  

3.5.14.12. ábra. Az SKF 

tengelyjavító perselye a 

csapon 

3. Fakalapácscsal könnyedén és központosan ütögessük a szerszám végét, mindaddig, amíg 

a persely a végleges helyzetét el nem éri. Ügyeljünk arra, hogy a persely palástja ne sérüljön 

meg. 

4. Ha szükséges, távolítsuk el a persely vállát. Fontos, hogy ezt csak azután tegyük, amikor 

a persely már a végleges helyére került. Eltávolításkor metsszük fel a vállat a perforációig, ezt 

követően egy fogó segítségével a váll a perforáció mentén könnyedén eltávolítható. 

5. Ha a persely a helyén van, ellenőrizzük ismét a tengelyvéget, nincsenek-e sorják, melyek az 

új tömítőgyűrűt roncsolhatnák. 

6. Vékonyan kenjük be olajjal vagy zsírral a perselyt, és ha szükséges, a tengelyvéget is, hogy 

a tömítőgyűrű felszerelését megkönnyítsük. Ugyanazt a kenőanyagot alkalmazzuk, melynek 

visszatartására a tömítést használjuk. 

 

Eltávolítás 

A Speedi-Sleeve tengelyjavító perselyt az alábbi módszerek valamelyikével lehet a tengelyről 

eltávolítani:  

■ melegítsük föl a perselyt; huzalvágó ollóval a váll felőli végén, csavaró mozdulatokat 

alkalmazva vágjuk le;  

■ kis kalapáccsal egy alkotó mentén végigkalapálva, nyújtva lazítsuk fel a perselyt; vagy 

ha lehetséges,  

■ leütőszerszámot alkalmazzunk a vállon keresztül. 

A tengelyjavító perselyt leszerelés után nem lehet újra felhasználni. 
 

Alumínium lézeres forrasztása 

Szemben az acélok lézeres forrasztásával, az alumíniumé még gyerekcipőben jár. Az aacheni 

Fraunhofer IPT kifejlesztett egy hibrid eljárást az alumínium karosszérialemezek folyósító-

szermentes lézeres forrasztására. 
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Az alumínium anyagjellemzői eddig megakadályozták a hagyományos lézeres forrasztás al-

kalmazását. Ennek oka az alumínium nagyon jó hővezető képessége, az alacsony hőfokon 

olvadó forraszanyag és a természetes alumíniumoxid-réteg nagy kémiai és termikus ellenálló 

képessége.  

A több mint 2000 
o
C-on olvadó alumíniumoxid-réteg megakadályozza az alapanyag kötését 

a folyékony forraszanyaggal. Az oxidhártyát csak nagyon agresszív vegyszerekkel lehet fel-

törni, az új oxidréteg kialakulása pedig másodpercek tört része alatt újból megindul. Ezért 

ezek a vegyszerek – elsősorban klór- és fluorvegyületek erősen környezetszennyezők. 

Az autóipar a környezetkímélés miatt előnyben részesítette a ragasztás technológiát. A ragasz-

tás viszont nehezen teljesíti a tartószilárdság-növekedéssel és a lakkozással szembeni fokozó-

dó elvárásokat. 

A második szempont a lézer helyettesíti a folyósítószereket. 

Az agresszív folyósítószer szerepét a kísérletek során átveszi a második lézer, amely elgőzö-

lögteti az oxidréteget extra rövid idejű, nagy intenzitású fényimpulzussal. Ennek hatására he-

lyileg szűk területre koncentrálódó anyagleválasztás megy végbe, feltörve a hártyavékony 

(50 nanométer) alumíniumoxid-réteget. Parányi kráterek alakulnak ki kb. 50 mikronos átmé-

rővel, és kb. 20 mikronos mélységgel. 

Az intézetben lefolytatott kísérletek igazolták, hogy a lézeres anyagleválasztással és a hagyo-

mányos lézeres forrasztással (acél) kedvező eredmények érhetők el, folyósítószerek kizárásá-

val. Az eljárás a piacon található lézertechnológiával bevezethető. A végleges kialakításhoz, 

a folyamat finomításához növelni kell az egyes paraméterek határait, és ki kell fejleszteni egy 

kompaktabb lézeres sugárzófejet 

  

A folyósítószermentes perem-

forrasztás elvi ábrája 

Lézer forrasztófej 

3.5.14.12. ábra. Alumínium lézeres forrasztása 
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3.6. Járműszerelési technológiák 

3.6.1. A járműszerelésről általában 

A javításról a 3. fejezet bevezetőjében már tettünk említést. Az is ismert, hogy az alkalmazott 

technológia jelenti az egyes tevékenységek műveleti sorrendjét, a műveletek végzéséhez 

szükséges berendezéseket, szerszámokat, helyszükségletet, energia szükségletet, a követel-

ményeket, a megfelelés kritériumát, a meghivatkozásokat (előírás, rendelet stb.), a munka és 

egészségvédelmi előírásokat, néha a ráfordítható ajánlott munkaidőt.  

Jelen esetben a szerelési technológiát az egyes javítási főtevékenységek határozzák meg. 

A javítások fajtája és mértéke nagy eltérést mutat, amelyet a javítási kézikönyvek részletesen 

tárgyalnak. A szereléskor viszont a technológiai sorba belép „A szerelő” az ő szaktudásával, 

a tapasztalatával, a mindenkori mentális állapotával. A kezébe kapja a munkalapot rajta a hiba 

vagy hibák megjelölésével. Egyetlen célja lehet, az autót a lehető legjobb állapotába hozni az 

autós környezeti körülmények leggondosabb figyelembe vételével. Bár automatikusan veszi a 

szerszámot vagy emeli a járművet, de a tudati háttérben mindig ott van a jogi és a gazdasági 

felelősség. Ott és akkor beindul a szakmai tevékenység. El kell döntenie, hogy elég-e az in-

formáció a feltüntetett és kért hiba kijavítására, vagy további lépések szükségesek a hiba be-

határolására. A jármű szerkezeti felépítése, a műveletek sorrendje, a követelmények és a meg-

felelés kritériuma ismert kell, hogy legyen. A műhely műszerezettsége, szerszám ellátottsága, 

a munkavédelmi feltételek adottak, a normaidővel vagy foglalkozik vagy nem.  

A mai korszerű járművek technikai felszereltsége megkívánja, hogy a műhelyek szerszámo-

zottsága és az emberi tényezők magas minőségi szintet képviseljenek. 

3.6.2. A szerelés eszközei, berendezései és segédanyagai 

A szerelésekhez szükséges eszközöket, berendezéseket és a segédanyagokat az egyes főtevé-

kenységek határozzák meg. Az általánosan használt eszközökön kívül szükségesek az autó-

márkákhoz tartozó célszerszámok és készülékek. Az általánosan használt berendezések és 

eszközök: 

Mérőeszközök 

Általánosan használt szerszámok 

Célszerszámok  

Kézi kisgépek 

Általánosan használt stabil kisgépek (asztali fúrógép, köszörűgép stb.) 

Emelők, alátámasztó bakok 

Diagnosztikai és vizsgáló berendezések 

Asztalok, mozgatható és stabil szerszámtárolók 

Szakma specifikus berendezések 

Védőfelszerelések tárolására szolgáló tartók 

Hulladékgyűjtők 

Fentiek között kiemelt szerepe van a mérőeszközöknek, joghatályos mérésre alkalmas beren-

dezéseknek, emelőknek és bakoknak illetve a célszerszámoknak. 
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A mérőeszközök és a joghatályos mérésre alkalmas berendezések hitelesítésre és kalibrációra, 

az emelők és bakok időszakos felülvizsgálatokra kötelezettek. 
 

A mérőeszközök és berendezések hitelesítése és kalibrálása 

A mérő- és megfigyelőeszközöket úgy kell alkalmazni és kezelni, hogy a mérési képesség 

össze legyen hangolva a mérés követelményeivel. 

A mérő- és megfigyelőeszközök elégítsék ki a következő követelményeket: 

a) Időszakonként vagy használat előtt kalibrálva / hitelesítve és beszabályozva legyenek 

olyan műszerek segítségével, amelyik visszavezethetők nemzetközi vagy nemzeti eta-

lonokra, vagy a kalibrálás / hitelesítés alapját fel kell jegyezni. 

b) Meg legyenek védve olyan beállításoktól, amelyek érvényteleníthetik a kalibrált álla-

potot. 

c) Meg legyenek védve károsodástól és állaguk romlásától az anyagmozgatás, a karban-

tartás és a tárolás alatt. 

d) Kalibrálásaik eredményeit fel kell jegyezni. 

A mérőeszközök joghatással járó mérésekre való alkalmasságának biztosítására a következő 

eljárások szolgálnak: 

 hitelesítés: az OMH vagy általa hitelesítést helyettesítő mérőeszköz minősítésre feljo-

gosított szervezet végzi, melynek tényét a hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön 

elhelyezett tanúsító jel (bélyegzés) igazolja. 

 kalibrálás: a kalibrálásokat a Nemzeti Akkreditáló Testület által feljogosított szervezet 

(akkreditált laboratórium) végzi. 

 külső kalibrálás: a külső kalibrálást az OMH engedélyével felhatalmazott és a kalibrá-

lói tevékenységet végző cég végezhet.   

A kalibrálások tényét és elvégzésének menetét a „Mérőeszköz törzsadatlap”-on igazolja, illet-

ve rögzíti. A kalibrálás tényét és lejárati idejét a kalibráló a mérőműszeren 

Kalibrált: lejárati dátum” szöveggel feltünteti a mérőeszközön. 

A mérőeszköz felelős felelőssége a műszerek és mérőeszközök hitelesített, kalibrált állapotá-

nak biztosítása. A nyilvántartás alapján a mérőeszköz hitelesítésének, kalibrálásának lejárati 

időpontját megelőzően intézkedik az ismételt hitelesítés, kalibrálás elvégzéséről. 

A mérőeszközön fel kell tüntetni a hitelesítettségi, kalibráltsági állapotot.  

Az előírások határozzák meg, hogy mely eszközöket kell hitelesíteni, kalibrálni vagy egyéb 

módon rendszeresen ellenőrizni. Az így meghatározott mérőeszközökről és műszerekről 

a nyilvántartást vezetnek. Az azonos mérőeszközöket és berendezéseket azonosító számmal 

kell ellátni, amelyet − ahol lehetséges − „öntapadó címke” formájában kell elhelyezni az esz-

közön. Ha egy mérőeszköz meghibásodik, az „eszköz kezelője” felirattal jelzi, hogy az eszköz 

nem használható és értesíti a vezetőt.  

A mérőeszköz kalibrált, hitelesített állapotának lejárati idejét a kalibráló/hitelesítő tünteti fel 

a mérőeszközökön. Ahol az azonosítót nem lehet felhelyezni, ott az eszköz tároló helyén (do-

bozon, polcon stb.) jelzi a kalibrált állapot lejáratát. 
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A alkalmazott műszerek és berendezések hitelesítési(H) és kalibrációs(K) periódusideje 

Elmozdulólapos futóműellenörző K/6 hó 

Vizsgálóakna  

+ aknaperem emelő 

+ mozgatópad 

Tájékoztató mérés kell 

Görgős fékerőmérő ber. +nyomtatás K/6hó 

Fényszóró ellenőrző kész. K/6 hó 

Fordulatszámmérő K/1év 

Gázelemző műszer (4-gáz + ) 

+nyomtatás 

Gázelemző műszer ( 1 gáz ) 

H/1év 

H/1év 

K/6hó 

K/6hó 

Füstölésmérő berendezés K/6hó 

Zajszintmérő ber. H/2év 

Lengéscsillapító vizsgáló (EUSAMA) K/6 hó 

Lassulásmérő K/12hó 

Etalon gömbfej K/5év 

Etalon beállító gyűrű vonógömb ellenőrzéshez K/5év 

Légféknyomásmérő K/12hó 

Légfék szerelvény vizsgáló K/12hó 

Légfék mérő-adatgyűjtő berendezés K/12hó 

Tolómérő  K/5év 

Mélységmérő 

 (tolómérő) 

K/5év 

T 

Fénymérő K/3év 

Mérőszalag 2 m 

 20 m 

H/- 

H/- 

Stopperóra  K/5év 

Kézilámpa, nagyító, kézitükör, csiszolóvászon,   

drótkefe, rongy 

T kell 

Szögmérő K/5év 

Gumiabroncs légnyomásmérő, töltő H/2év 

K/1év 

UV lámpa T 

Kézi gázszivárgás ellenőrző műszer T kell 

Festék rétegvastagság mérő T kell 

Fékfolyadék forráspont vizsgáló T 

Kézi anyagfolytonosság mérő T kell 

Menetíró ellenőrző berendezés K/12hó 

Sebességkorlátozó ellenőrző ber. K/12hó 

Ráfutófék működtetőerő ellenőrző T 

Tapintó hőmérő T 

A célszerszámok és készülékek 

A célszerszámoknak két fajtája van. Az egyik a nélkülözhetetlen, a másik a nélkülözhető, ha 

egyáltalában van ilyen. Aki nélkülözhetőnek tekinti, annak általában nincs ezekre pénze, vi-
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szont van ideje, munkaereje és munkatársa a jelentős idejű plusz munkára, és vállalja a ve-

szélyt, hogy a szerkezeti környezetet károsítja (pajszer, stb.). A célszerszámok egy 

része a kétszemélyes munkát egyemberesre redukálja, és minden esetben jelentős időt lehet 

velük megtakarítani. Nagyon igaz ez az újonnan gyártott autóknál, ahol ezek nélkül nem is 

végezhető el sok beavatkozás. Beütő és sajtoló tüskék, lehúzó és felsajtoló szerkezetek, 

a megfelelő pozícióban rögzítők mind a típusra jellemző eszközök. Hiányuk sok nehézséget 

okoz.  

Néhány speciális szerszámfal látható a következőkben: 

  

3.6.2.1. ábra. Karosszériás szerszámfalak 

   

Melegített műanyagragasztós 

tappancs 

Felragasztott tappancs Horpadáskihúzó 

3.6.2.2. ábra. Járműhorpadás kijavítása speciális szerszámmal 
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4. Kapcsolódó tevékenységek 

4.1. A kapcsolódó tevékenységekről általában 

Az 1.2.2.2.2. fejezetben utalás történt arra, hogy a „gépjárművek és pótkocsijuk időszakos 

műszaki vizsgálatáról szóló, 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integ-

rálása alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosult a járművek műszaki vizsgálatának 

rendje, amely a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 24/A. §-a 

értelmében:  a 94/1991 (VII.23) Kormány rendelettel létrehozott és a 301/2009. (XII.22.) 

Korm. rendelettel módosítottak alapján, az egyablakos ügyintézés megvalósításának első je-

lentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi. 

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatát lehet végezni: 

 az NKH Regionális Igazgatósága megyei kirendeltségein működtetett műszaki báziso-

kon, 

Ezeken a műszaki vizsgabázisokon csak a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos mű-

szaki vizsgálatát végzik. 

 kijelölt vizsgálóállomásokon,  

A kijelölt vizsgálóállomás a NKH regionális szervezetei irányításával az államigaz-

gatási jogviszony keretében végzett tevékenységeit kérelemre vagy hivatalból folytatja 

le. Az eredményes és a követelményeknek megfelelő munka elvégzéséhez szükséges, 

hogy mind a folyamatok indítása, mind az azok alapjául szolgáló adatok közlése (az 

NKH részére történő átadása) - figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra írásban és hi-

telesen történjen.” 

A kijelölt vizsgálóállomásokon az alábbi tevékenységeket lehet végezni: 

 Előzetes gépjárműfenntartói vizsgálat   

 Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat (műszaki vizsga) 

 Környezetvédelmi megfelelőség ellenőrzés (időszakos vizsgálat keretében és önálló-

an is) 

 Közúti ellenőrzés kapcsán végzett vizsgálat  

 Előzetes eredetiség vizsgálat 

 Gázüzemű (LPG-s) gépkocsik gázbiztonsági szemléje 

4.2.1. Előzetes gépjárműfenntartói vizsgálat   

Az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szabályozza a gépjárműfenntartó tevékenység személyi 

és dologi feltételeit. A gépjárműfenntartó tevékenység: a gépjárműveken - kivéve a motor-

kerékpárokat és trolibuszt - és ezek pótkocsijain (a továbbiakban együtt: gépjármű) végzett, 

a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységek: 

1. Gépjármű szerelő,  

2. Gázautó-szerelő 

3. Karosszéria javító,  
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4. Gépjármű-villamossági műszerész,  

5. Jármű elektronikai szerelő,  

6. Autófényező,  

7. Autó kárpitos,  

8. Gumiabroncs-javító,  

9. Légkondicionáló javító,  

10. Autórugó javító,  

11. Gépjármű mosó,  

12. Alváz- és üregvédelemet készítő 

13. Fődarab és alkatrész felújító  

14. Műanyag karosszéria elemeket javító 
 

A fenti rendelet megfogalmazza:  

 A gépjárműfenntartó tevékenység szakmai személyi feltételeit 

 A gépjárműfenntartó tevékenység dologi feltételeit 

 Bejelentési kötelezettséget és a tevékenységek ellenőrzését. 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat (műszaki vizsga) előtt előzetes gép-

járműfenntartói vizsgálatot célszerű végezni a járművön, ha a jármű tulajdonosa el kívánja 

kerülni a nem megfelelést a műszaki vizsgán. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem 

felel meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, úgy a hatósági ellenőrzést 

követően, a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, míg a környe-

zetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül. Tehát 

célszerű átvizsgáltatni és ha szükséges javíttatni a járművet a hatósági műszaki vizsga előtt. 
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4.2.1.1.ábra. Az előzetes járműfenntartói vizsgálat műveleti ábrája 

A gépjárműfenntartó tevékenységek végzéséhez szükséges tevékenységek, létesítményi felté-

telek, műszaki berendezések (eszközök, felszerelések), műszaki előírások, tanúsítási kötele-

zettségek és a szükséges szakképesítések: 
 

Gépjárművek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) zárt, pormentes, hidegpadlós, a vizsgáló, bemérő, beállító berendezések szakszerű el-

helyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség, kivéve a helyszíni diagnosztikai ellenőr-

zést és beállítást, ha a műveletet szakszerűen el lehet végezni. Ha a helyiségben 

futóműbeállítást vagy fényszóró beállítást végeznek, a padozat vagy emelő megfelelő 

kiképzésével biztosítani kell a gépjármű kerekeinek vízszintes síkban való felfekvését 

és − fényszóró beállítás esetén - a fényszóróellenőrző berendezés optikai tengelyének 

ezzel párhuzamos síkban való elhelyezkedését; futóműbeállítás esetén a vízszintestől 

való eltérés hosszirányban legfeljebb 5 szögperc, keresztirányban legfeljebb 2 szög-

perc, fényszóróbeállítás esetén a párhuzamosságtól eltérés legfeljebb 3 szögperc lehet, 
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b) a gépjármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok és beállítások (besza-

bályozások) végzése esetén emelő berendezés vagy szerelőakna, 

c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok diagnosztikai ellenőrzéséhez és beszabályozásához 

szükséges vizsgáló és bemérő berendezések, eszközök és célszerszámok, 

d) a vizsgáló (bemérő) és beállító berendezések szakszerű alkalmazását, az ellátni kívánt 

típusú gépjárművek ellenőrzési, beállítási (beszabályozási) adatait és a hozzájuk tarto-

zó tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírások. 

A tanúsítási kötelezettség: az elvégzett munka, a felhasznált alkatrész és anyag, valamint a 

bemérési, beállítási adatok leírására (megjelölésére) terjed ki. 

A szükséges szakképesítések: autószerelő szakmunkás képesítés 
 

Gépjárművek kisjavítása, futójavítása 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz a hozzáférhetőséget biztosító helyiség, kivéve a helyszíni 

üzemzavarelhárítást, kisjavítást, 

b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, 

kivéve a helyszíni üzemzavar elhárítást, kisjavítást, ha a műveletet szakszerűen és 

a balesetveszély növekedése nélkül el lehet végezni, 

c) az ellátni kívánt gépjárműtípus javításához és a végezni kívánt műveletekhez műszaki 

előírásban vagy szabványban megjelölt célszerszámok, bemérő, beállító, beszabályozó 

berendezések, 

d) az ellátni kívánt gépjárműtípus javításához és a végezni kívánt művelethez szükséges 

csavarmeghúzási, beállítási, beszabályozási adatokat (előírásokat), az ezek tekinteté-

ben irányadó tűréshatárokat, speciális szerelési előírásokat, az előírt speciális célszer-

számok alkalmazását és az alkatrészek, részegységek cseréjéhez szükséges azonosító 

adatokat tartalmazó műszaki előírások. 

A tanúsítási kötelezettség: az elvégzett munka, a kicserélt részegységek és alkatrészek,   

valamint a műszeres bemérési, beállítási adatok leírására terjed ki. 

A szükséges szakképesítések: autószerelő szakmunkás képesítés. 
 

Karosszériajavítás 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) hidegpadlós, a javításhoz használt eszközök és berendezések elhelyezését, valamint 

a kocsiszekrényhez a minden oldali hozzáférést biztosító helyiség, kivéve a helyszíni 

javítást, ha a művelet szakszerűen elvégezhető, 

b) a kocsiszekrény különböző részeihez a hozzáférést lehetővé tevő eszközök (emelő, 

forgató berendezés stb.), kivéve a helyszíni javítást, ha a művelet szakszerűen és 

a balesetveszély növekedése nélkül elvégezhető. 

c) az ellátni kívánt gépjárműtípus menettulajdonságait befolyásoló és a szerkezeti részek 

elhelyezkedését meghatározó méretek eredeti állapot szerinti helyreállítását biztosító 

eszközök, célszerszámok és mérőberendezések, 
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d) az ellátni kívánt gépjárműtípusra vonatkozó futóműbeállítási adatokat és az ezzel kap-

csolatos tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírás. 

A tanúsítási kötelezettség: az elvégzett munka, valamint a gépjármű menettulajdonságainak 

alakulása és az alapvető szerkezeti részek elhelyezkedése szempontjából fontos   

− javítás utáni − méretek megfelelőségének igazolására terjed ki. 

Előírt képesítés: karosszérialakatos szakmunkás képesítés. 
 

Fényezés 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) egy hidegpadlós, a fényezési munka előkészítésére (zsírtalanítás, kittelés, csiszolás 

stb.) szolgáló és további egy hidegpadlós, pormentes, festékszórásra szolgáló helyiség 

(fényezőfülke), 

b) a fényezéshez szükséges anyagok és eszközök szennyeződésmentes elhelyezésére al-

kalmas tároló, 

c) a padozaton állva el nem érhető karosszériafelületek hozzáférhetőségét lehetővé tevő 

berendezés (állvány, lift stb.), 

d) festékszóró berendezés, az előkészítési, fényezési technológiai műveleteknek megfele-

lő eszközök, berendezések, 

e) a fényezési művelet előkészítéséhez és a fényezéshez (festékszóráshoz) használt anya-

gok fajtáit, minőségét, minőségi jelét és mindezek használatának módját tartalmazó 

műszaki előírás. 

A tanúsítási kötelezettség: az elvégzett munka leírására terjed ki. 

Előírt képesítés: fényező-mázoló szakmunkás képesítés. 
 

Gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítása 

A tevékenység végzésének feltétele: 

A fenti rendelet 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott tevékenység végzésének - 

a vonatkozó 1−11. pontokban ( gépjármű szerelő és karosszéria lakatos) meghatározotta-

kon túli − külön feltétele: 

a) Általános feltételek: 

aa) a helyiség a „C” tűzveszélyességi osztályra vonatkozó tűzvédelmi követelmé-

nyeknek feleljen meg; 

ab) a helyiség légterébe került gázüzemanyag jelzését (gázérzékelő) és eltávolítását 

(szellőztető berendezés) biztosító berendezéseket kell felszerelni, amelyek felelje-

nek meg a következő műszaki követelményeknek; 

ac) a gázérzékelő a javításra kerülő járműben használt gázüzemanyag 

– az alsó éghetőségi koncentrációjának 20%-án hallható és látható módon adjon 

jelzést, és egyidejűleg indítsa a szellőztető berendezést, 

– az alsó éghetőségi koncentrációjának 40%-án válassza le a helyiség villamos 

hálózatát, a robbanásbiztos villamos berendezések kivételével; 

ad) 500 m
3
 légtérfogat felett, ha a tevékenységet az alapterület 20%-ánál kisebb he-

lyen, a bejárati kapuhoz közel végzik, a helyiségbe nem kell szellőztető berende-
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zést felszerelni, és a villamos berendezések kézi kapcsolással választhatók le a há-

lózatról. Ilyen esetben a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet egyéb feltételeket 

is meghatározhat; 

ae) a szellőztető berendezés biztosítsa a helyiség legalább óránként ötszörös légcseré-

jét; 

af) a helyiségben nyílt égésterű tüzelőberendezés nem alkalmazható; 

ag) szabadba nyíló kapuja legyen; 

ah) rendelkeznie kell a jármű gáztartálya ürítésére szolgáló berendezéssel; 

ai) a helyiséget − az egyébként előírton túl − el kell látni helyiségenként további egy-

egy db 12 kg-os töltősúlyú porral oltó tűzoltókészülékkel. 

b) Cseppfolyós gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítását 

végző műhelyre vonatkozó további követelmények: 

ba) a padozattól mért 0,15 méter magasságban szerelőállásonként legalább egy-egy 

db egymástól függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni. A szellőztetés el-

szívással működjön, az alsó légteret megfelelően átöblítse; 

bb) a szerelőakna padozatától mért 0,15 méter magasságban két db egymástól függet-

lenül működő gázérzékelőt kell beépíteni, valamint arról vezérelt aknaszellőztető 

berendezést kell alkalmazni; 

bc) a szerelőakna vészszellőztető berendezése legalább óránként ötszörös légcserét 

biztosító elszívásos rendszerű legyen, elszívó nyílásai víztől védetten az akna-

padozat szintjében kerüljenek elhelyezésre; 

bd) a helyiség padlószintje nem lehet a terepszintnél mélyebben; 

be) a szerelőállástól mért 5 m távolságon belül nem lehet olyan mélyedés, üreg vagy 

a helyiség szintjénél mélyebb más helyiség bejárata, amelyben a gázüzemanyag 

összegyűlhet. 

c) Sűrített földgáz üzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre 

vonatkozó további követelmények: 

ca) a mennyezet szintjéhez közel, szerelőállásonként legalább egy-egy db egymástól 

függetlenül működő gázérzékelőt kell felszerelni; 

cb) a szellőztetés befúvással működjön és a felső légteret megfelelően átöblítse. 

d) Egyéb gázüzemű gázüzemanyag-ellátó berendezések javítását végző műhelyre vonat-

kozó további követelményeket a b) és c) pontok előírásainak alkalmazásával a Területi 

Műszaki Biztonsági Felügyelet határozza meg. 

A tanúsítási kötelezettségnek ki kell terjednie a gázbiztonsági szemle során vizsgált   

valamennyi tény megállapítására, annak a  rendelet 4. számú mellékletben  

meghatározottak szerint kell eleget tenni (tanúsítási lap). 

Előírt képesítés: autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg   

középfokú, vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő  

szakképesítés. 
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4.2.2. Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat 

(Közúti járművek műszaki megvizsgálása = műszaki vizsga) 
 

Államigazgatási jogviszony létesítése 

A kijelölt vizsgálóállomás a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) regionális szervezetei irá-

nyításával az államigazgatási jogviszony keretében végzett tevékenységeit kérelemre vagy 

hivatalból folytatja le. Az eredményes és a követelményeknek megfelelő munka elvégzéséhez 

szükséges, hogy mind a folyamatok indítása, mind az azok alapjául szolgáló adatok közlése 

(az NKH részére történő átadása) - figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra írásban és hitele-

sen történjen.  

Az időszakos műszaki vizsgálattal kapcsolatos fő jogszabályok:  

– a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  

– a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltét-

eleiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  

– a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. 

(XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet  

– a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kia-

dásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet  

– a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezet-

védelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékeny-

séggel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 

29.) GKM rendelet  

Időszakos műszaki vizsgálaton a segédmotoros kerékpár kivételével minden forgalomba he-

lyezett járműnek rendszeresen, meghatározott időközönként át kell esnie, amennyiben azzal 

a közúti közlekedésben részt kívánnak venni.  

Időszakos vizsgálat céljából be kell mutatni az NKH területileg illetékes regionális igazgató-

ságánál azt a járművet is, amelynek korábban a forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták. 

A vizsgálatot az új engedély és jelzés kiadása előtt, vagy a korábbi engedély és jelzés − ha 

azokat a jármű nem megfelelő műszaki állapota vagy egyéb ok miatt vonták vissza és az en-

gedély érvényességi ideje lejárt − visszaadása előtt kell elvégezni.  

Az időszakos vizsgálat a forgalomba helyezett jármű műszaki, közlekedésbiztonsági és kör-

nyezetvédelmi megfelelőségének egy eljárás keretében történő ellenőrzése. Ebből követ-

kezően, illetve amiatt hogy a korábban „zöldkártyának” nevezett környezetvédelmi igazolólap 

2009. december 31-én megszűnt, 2010. január 1-től az időszakos műszaki vizsgálat érvényes-

ségi ideje (amelyet a forgalmi engedélyben is rögzítenek) határozza meg az adott jármű kör-

nyezetvédelmi megfelelőségének határidejét is.  

Az időszakos műszaki vizsgálat elvégeztetésére – néhány kivételtől eltekintve – lehetőség van 

az NKH saját üzemeltetésében lévő vizsgálóállomásain, illetve szerződött partnereknél, az 

úgynevezett kijelölt vizsgálóállomásokon is. 

Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérik, de 

a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzik ki, akkor a vizsganapról 

szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig, de legfeljebb 

30 napra meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi ha-
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táridejének lejárta után kérik, akkor az időpontról szóló értesítés csak a vizsga napján 

a vizsgahelyre történő közlekedésre jogosít fel.  

Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett és így alkalmas minősítést kapott, a forgalmi engedé-

lye érvényesítésre kerül. Ezzel egy időben a hátsó rendszámtáblára is felragasztják a kör alakú 

érvényesítő címkét valamint a jármű környezetvédelmi besorolásának vizuális megjelenítésé-

re szolgáló hatszög alakú környezetvédelmi plakettet is.  

Amennyiben a jármű sikeres vizsgát tett, de a forgalmi engedély nem érvényesíthető (mert pl. 

betelt) vagy a járműnek nincs forgalmi engedélye, vagy a járműnyilvántartásba vett adataiban 

változás következett be, akkor az időszakos vizsgálat után a kiállított Jármű Műszaki Adat-

lappal fel kell keresni a területileg illetékes okmányirodát az új forgalmi engedély kiállítása 

céljából.  

Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, akkor a vizsgabiztos 

a forgalmi engedély érvényességi idejét nem hosszabbítja meg, illetve a forgalmi engedélyt – 

ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár − érvénytelení-

ti, és a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja.  

2010. január 1-t követően változott a vizsgabiztosok ügyfél felé történő tájékoztatási kötele-

zettsége. A tájékoztatásnak a továbbiakban ki kell terjednie az alábbiakra: 

 A környezetvédelmi ellenőrzés a műszaki vizsgálat előtt önállóan is elvégeztethető. 

Ez esetben a környezetvédelmi ellenőrzés díját a műszaki vizsgálat során nem kell 

megfizetni. Az előzetes környezetvédelmi megfelelőség ellenőrzés megtörténte 

a közlekedési hatóság informatikai rendszere által előállított környezetvédelmi adat-

lappal igazolható (1 hónapon belül). 

 Amikor a Vizsgabiztos a „Kiadva” státuszban van az üggyel, ott van egy olyan rész, 

hogy akár az ügyfél hibájából, akár az NKH hibájából keletkezett (pl. elírás, adat-

módosítás)-kor, akkor, annak az állomásnak, ahol a vizsgálatot végezték, van lehető-

sége a jogorvoslat teljesítésére. 

1. Az állomás hibájából történő esetben, a helyesbítés díjtalanul történik. Az az Állo-

más módosít, akinél a jármű vizsgázott. 

2. Ha az Ügyfél hibájából történt bármi, akkor Jogorvoslatra csak akkor van lehető-

ség, ha az ügyfél az új eljárás díját befizeti. (magyarul két vizsgát fizet ki) 
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4.2.2.1.ábra. Közúti járművek műszaki megvizsgálásának folyamata 

A „Környezetvédelmi felülvizsgálat” az időszakos vizsgálat keretében és önállóan is elvégez-

hető, ezért külön folyamatábrán kerül bemutatásra, de a vizsgafolyamatnak a 3. pontjához 

illeszkedik. 
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4.2.2.2.ábra. Környezetvédelmi felülvizsgálat folyamatábrája 

(kiemelve a műszaki megvizsgálásból és részletezve) 

Közúti járművek műszaki megvizsgálásának részletes sorrendje: 

0. Műszaki vizsgára jelentkezés/igény 

Előjegyzés számítógépen 

Munkafelvétel 

Jármű és okmányok, dokumentumok leadása, átvétele  

Érvényes „Környezetvédelmi adatlap” meglétének ellenőrzése  

Egyeztetés, elektronikus adatfelvétel 

1. Bejelentkezés, Időszakos műszaki vizsgálati kérelem NKH-tól 

2. Kérelem fogadása, Ügyfél tájékoztatása 

3. A jármű vizsgálata (Vizsgasori mérések) − Környezetvédelmi felülvizsgálat (ha kell) 

A vizsgabiztos a számítógép utasításai alapján csak kezeli az autót, a mérés és a kiér-

tékelés automatikus, nincs lehetőség beavatkozni a rendszerbe. A fékpadon a vizsgasor 

falára szerelt kamera fotót készít a járműről, ezt eltárolják a jármű mérési adatai mel-

lé, hogy igazolják a mérés hitelességét. 

1. Környezetvédelmi felülvizsgálat (ha kell) 
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2. Felszerelések 

20. Tükrök 

21. Hangjelzés 

22. Műszerek 

23. Zavarszűrés 

24. Fűtés, szellőzés 

25. Tartozékok 

3. Világítás 

30. Világító berendezések 

31. Fényjelző berendezések 

32. Visszajelzés/kapcsolók 

33. Fényvisszaverők 

34. Áramforrás 

4. Kormányzás 

40. Kormányozhatóság 

41. Kormánymű/rásegítő 

42. Kormányrudazat/csuklók 

5. Fékberendezés 

51. Üzemi fék/biztonsági fék/rögzítőfék 

52. Fékműködés 

53. Jelzések 

54. Fékcsövek 

55. Kerékfékszerkezet 

6. Futómű/kerék 

60. Tengelyek/felfüggesztés 

61. Gumiabroncsok 

62. Keréktárcsák  

63. Csapágyazás 

7. Alváz, felépítmény 

70. Alváz/segédalváz 

71. Vezetőtér, utastér 

72. Külső kialakítás 

73. Raktér/rakfelület  

74. Vontatás 

75. Erőátvitel 

76. Méretek 
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8. Tüzelőanyag-ellátó berendezés 

80. Tüzelőanyag-ellátó berendezés 

9. Kipufogó rendszer 

90. Kipufogórendszer/környezetvédelem 

10. Egyebek 

100. Autóbusz 

101. Mozgáskorlátozottak járműve 

102. Megkülönböztető, figyelmeztető lámpák 

4. Adatküldés 

5. Minősítés  

Nem a vizsgabiztos, hanem a NKH központ dönt a jármű alkalmasságáról a beér-

kezett mért adatok alapján. A központ felsorolja az azonosító elemekhez csatolan-

dó fényképeket, amelyek a vizsgán készültek, a vizsgabiztos csak a kapott adatokat 

és az elkészített fényképeket adhatja be, majd a rendszer dönt a minősítésről, ame-

lyet a vizsgahely szinte azonnal visszakap. 

6. Forgalmi engedély érvényesítés 

Matrica ragasztása a forgalmiba és az autóra, pecsét a forgalmiba. A műszaki vizs-

gán nem megfelelés esetén türelmi idő nincs, a forgalmi érvényességét azonnal 

megszüntetik, a rendszámról eltávolítják a környezetvédelmi plakettet és az érvé-

nyesítő címkét. 

7. Jogorvoslat 

Számlázás  

Levizsgázott gépjármű átadása-átvétele 

Jármű okmányok, dokumentumok átadása az ügyfélnek, a határozat-átvétel igazo-

lása 

Közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának műveleti sorrendje  

1. Előkészítés  

2. Mérés és dokumentálás  

3. NKH minősítés 

4. Környezetvédelmi adatlap kiállítása 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) zárt, pormentes, hidegpadlós, a vizsgáló, bemérő, beállító berendezések szakszerű el-

helyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség. Ha a helyiségben fényszóró ellenőrzést 

végeznek, a padozat vagy emelő megfelelő kiképzésével biztosítani kell a gépjármű 

kerekeinek vízszintes síkban való felfekvését, a fényszóróellenőrző berendezés optikai 

tengelyének ezzel párhuzamos síkban való elhelyezkedését 

b) a gépjármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok végzése esetén emelő 

berendezés vagy szerelőakna, 

c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok diagnosztikai ellenőrzéséhez vizsgáló és bemérő be-

rendezések, eszközök és célszerszámok, 
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d) a vizsgáló (bemérő) berendezések szakszerű alkalmazását, az ellátni kívánt típusú gép-

járművek ellenőrzési, adatait és a hozzájuk tartozó tűréshatárokat tartalmazó műszaki 

előírások. 

A tanúsítási kötelezettség: az elvégzett munka, a bemért adatok leírására (megjelölésére) 

terjed ki. 

Előírt képesítés: Vizsgabiztosi végzettség és hatósági engedély 

Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság köztisztviselője vagy a tanúsító vizsgá-

ló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel a (2) be-

kezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik 5/1990.(IV. 12.) KÖHÉM 

rendeletben meghatározott adattartalmú engedéllyel.  

(2) Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki 

a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását 

megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy 

b) az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását 

megelőzően legalább két év szakirányú szakmai gyakorlattal, és 

c) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel, és 

d) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, valamint 

e) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte. 

A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat műszerei, vizsgálóberendezései, eszközei 

1. Vizsgálóakna vagy emelő: 

a) gépi működtetésű aknaperem-emelővel, 

b) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapo-

tú vizsgálatához, és 

c) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal). 

2. Görgős fékerőmérő berendezés 

A görgős fékerőmérő berendezésre vonatkozó követelményeket az 5/1990. (IV.12)  

KÖHÉM rendelet 5. melléklet III. fejezet 1. pontja tartalmazza. 

3. Mérő-adatgyűjtő berendezés 

A jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel legyen ellátva, idő-

késedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes 

programmal és tárolással. 

4. Fényszóró ellenőrző készülék 

A fényszóró ellenőrző készülékre és a készülék telepítési helyére vonatkozó követel-

ményeket az 5/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet 5. melléklet III. fejezet 2. pontja tar-

talmazza. 

5. Gázelemző műszer: 

a) az Országos Mérésügyi Hivatal által I. osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés 

elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, O2, CO2) 

mérő és a gamma-értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, 

nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel, 

6. Füstölésmérő berendezés az 5/1990. (IV.12) KÖHÉM rendeletben leírt jellemzőkkel. 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.KOH
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.KOH
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7. Fordulatszámmérő 

A kipufogógáz emisszióméréshez, valamint a zajméréshez, a vizsgált gépkocsi mo-

torjának működési rendszerétől függően Otto- és/vagy dízelrendszerű motorokhoz 

egyaránt. 

8. Zajmérő berendezés 

Precíziós hangnyomásszint mérő készülék, mely rendelkezik beépített „A” súlyo-

zószűrővel. 

9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad 

A lengéscsillapító vizsgáló próbapadra vonatkozó követelményeket az 5/1990. 

(IV.12) KöHÉM rendelet 5. melléklet III. fejezet 3. pontja tartalmazza. 

10. Pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék 

11. Pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszer 

12. Etalon gömbfej és etalon beállító gyűrű 

13. Tolómérő 

A tolómérő idomszerekkel helyettesíthető, amelyek a vizsgált járműkategóriákba tar-

tozó járművekre szerelt vonógömb vagy a csapos vonóberendezés, vonószem, vala-

mint a nyeregszerkezet ellenőrzéséhez készültek. 

14. Mélységmérő 

A gumiabroncs-bordázat mélységének vizsgálatához szükséges kivitelben. 

15. Fénymérő 

Állvánnyal és fényforrással a fényelnyelő réteggel bevont, fóliázott üvegek vizsgá-

latához. 

16. A vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök: 

a) mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és 

zseblámpa), nagyító, kézitükör, tolómérő, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy, 

b) gumiabroncs légnyomását ellenőrző, töltő műszer, 

c) mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács, 

d) UV-lámpa, 

e) kézi gázszivárgás-ellenőrző. 

17. Menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés 

A menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés legyen alkalmas 

a járműbe épített berendezés működésének és beszabályozási jellemzőinek a járműből 

történő kiszerelés nélküli vizsgálatára.  
 

A mérőeszközök joghatással járó mérésekre való alkalmasságának biztosítására a következő 

eljárások szolgálnak: 

 hitelesítés: az OMH vagy általa hitelesítést helyettesítő mérőeszköz minősítésre fel-

jogosított szervezet végzi, melynek tényét a hitelesítési bizonyítvány és a mérő-

eszközön elhelyezett tanúsító jel (bélyegzés) igazolja. 

 kalibrálás: a kalibrálásokat a Nemzeti Akkreditáló Testület által feljogosított szervezet 

(akkreditált laboratórium) végzi. 

 külső kalibrálás: a külső kalibrálást az OMH engedélyével felhatalmazott és a kalib-

rálói tevékenységet végző cég végezhet.   
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Az alkalmazott műszerek és berendezések hitelesítési és kalibrációs periódusideje 

4.2.3. Közúti ellenőrzés kapcsán végzett vizsgálat  

Vonatkozó jogszabály: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) 

KöHÉM r.  

Végrehajtó hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság.  

A járművek − ideértve a külföldi járműveket is − műszaki állapotát, valamint a közúti forga-

lomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a Nemzeti Közlekedési Ható-

ság (a továbbiakban: ellenőrző szervek) a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében 

ellenőrzi.  

A közúti ellenőrzés során az ellenőrző szerv szemrevételezéssel és a rendelkezésére álló vizs-

gáló eszközökkel megvizsgálja a jármű és kötelező tartozékai közlekedésbiztonsági és kör-

nyezetvédelmi (a továbbiakban együtt: műszaki) megfelelőségét (műszaki ellenőrzés).  

A közúti ellenőrzések során az ellenőrző szerv a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá 

vonhatja, amelynek - legfeljebb 15 km távolságban lévő - helyszínére történő közlekedésre 

a jármű vezetőjét utasíthatja.  

Az ellenőrző szerv a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti ellenőrzés során ala-

pos gyanú merül fel arra, hogy  

a) a jármű a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.-ben meghatározott műszaki feltételeknek nem 

felel meg,  

b) a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után az NKH területileg il-

letékes regionális igazgatóságánál vizsgálatra nem mutatták be,  

c) a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.  

A vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az a) és a b) pontban említett esetben az 

időszakos vizsgálatra vonatkozó, a c) pontban említett esetben a környezetvédelmi ellenőrzés-

re előírtak az irányadók. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a jármű a 5/1990. (IV. 12.) 

KöHÉM r.-ben meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, akkor a vizsgálat díját be 

kell fizetni.  

Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy a jármű közúti forgalomban való további részvétele 

közvetlen balesetveszéllyel jár, a forgalmi engedélyt elveszi, és a rendszámtáblát az érvé-

nyesítő címke eltávolításával érvényteleníti.  

Az ellenőrző szerv a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely a lakó-

helyig vagy a telephelyig történő közlekedésre jogosít. A közúti ellenőrzés során elvett for-

galmi engedélyt − szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezésével − az ellenőrző szerv 

legkésőbb a következő munkanapon megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.  

4.2.4. Előzetes eredetiségvizsgálati eljárás 

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Hivatal – közreműködő igénybevételével – végzi. 

A hatósági szerződés megkötéséről a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: engedé-

lyező hatóság) határoz. A közreműködővel a vonatkozó rendelet Kknyt. 33/A. § (2) bekezdé-

se alapján hatósági szerződést köt. 
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Általános leírás 

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelete az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabá-

lyairól rendelkezik. A vizsgálóállomás a közlekedési hatóság által működtetett telephely, va-

lamint az előzetes eredetiségvizsgálatra az engedélyező hatósággal szerződéses jogviszonyban 

álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállal-

kozó, illetve egyéni cég által működtetett telephely, amely alkalmas a jármű és a járműokmá-

nyok előírt adatainak hiteles felvételezésére, rögzítésére, valamint azoknak a Hivatal részére 

történő továbbítására. 

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Hivatal – közreműködő igénybevételével – végzi. 

A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és eredményét a Hivatal által kiadott 

hatósági bizonyítvány igazolja. 

A járművet előzetes eredetiségvizsgálat céljából a vizsgálóállomáson kell bemutatni a szüksé-

ges dokumentációkkal együtt. 
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4.2.4.1.ábra. Előzetes eredetiségvizsgálati eljárás folyamatábrája 

Előzetes eredetiségvizsgálati eljárás műveletsorrendje 

1. A jármű és a jármű kísérő okmányainak átvétele. 

2. A kérelem azonosítása. A kérelem nyomtatvány kitöltése, nyomtatása, átadása az 

ügyfél részére aláírás céljából. 

3. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének ellenőrzése. 

4. Az aláírt „kérelem” nyomtatvány továbbítása a hatósághoz, valamint – amennyiben 

szükséges – a kérelemhez kapcsolódó egyéb dokumentumok. 

5. Okmányok azonosítása 

 Gépjárművek azonosítására szolgáló okmányok 

 Személyi azonosításra szolgáló okmányok 
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 Lakcím adatok igazolására szolgáló okmányok 

6. A jármű vizsgálatának sorrendje: 

6.1. A jármű vizsgálat előtti állapotának képi dokumentálása, melynek alkalmasnak 

kell lennie arra, hogy a vizsgált jármű minden látható része – különös figyelem-

mel az esetleges sérülésekre, jellegzetességekre, felszereltségekre, kilométer-

számláló állása – visszaellenőrzésre alkalmas módon rögzítésre kerüljön. Az ál-

talános felmérés során figyelmet kell fordítani a vizuális ellenőrzésre, melynek 

célja annak a megállapítása, hogy a karosszéria nem rendelkezik-e típus idegen 

szerkezeti elemekkel. 

6.2. A jármű egyedi azonosító jeleinek, az alvázszámot hordozó elem bekötési, csat-

lakozási pontjainak képi rögzítése tisztítás előtti állapotban. 

6.3. Az egyedi azonosítók specifikus szerrel történő tisztítása. Az egyedi azonosításra 

alkalmas jelölések felfedése, adattartamának ellenőrzése, az adatok közvetlenül 

számítógépbe történő továbbítása. 

6.4. A jármű meghatározott pontjain a festékréteg vastagságának műszeres ellenőrzé-

se olyan eszközzel, mely képes közvetlenül a számítógépbe továbbítani a mért 

adatokat. 

6.5. Az alvázszám felépítésének, környezetének, a hordozóelem illesztéseinek, a ka-

rosszériaelemek illesztéseinek ellenőrzése, a gyári rögzítés –, illetve beavatkozás 

– vizsgálata érdekében. 

6.6. A jármű alvázának, karosszériájának alulról történő vizsgálata és annak képi do-

kumentálása. 

6.7. Képi dokumentáció készítése: típus-, kód-, adréma-, alvázszám- és produkciós 

táblákról, ezek rögzítéséről és ha lehetséges, akkor a fonák oldaláról is úgy, hogy 

ezek fellehetőségi helyei a képi dokumentáció alapján beazonosíthatók legyenek. 

A papír és műanyag bázisú azonosító elemekről: gyártási szalag, kód, zászló, ve-

vőszolgálati matrica, Szövetségi Biztonsági Bizonyítvány, 3M, szín-, bárkód-

azonosítási és VIN matrica, oly módon, hogy ezek megtalálási helyei a videó-

felvétel alapján beazonosíthatóak legyenek. A gyártás idejére vonatkozó időpon-

tokat az ilyen adatokat tartalmazó alkatrészekről. Egyedi sajátosságait: korábbi 

sérülések, hegesztési varratok, jelenlegi sérülések, házilagos megoldások, és 

minden olyasmi, ami a járműre nézve egyedi megoldás. 

 Alvázszám 

 Motorszám 

 Rendszám 

 Rendszám típusa 

 Gyártmány 

 Típus 

 Kategória 

 Jármű fajta 

 Sebességváltó típusa 

 Hajtóanyag 
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 Regisztrációs matrica 

 Jármű színe 

 Első nyilvántartásba vétel időpontja 

 Első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja 

 Saját tömege 

 Legnagyobb megengedett össztömeg 

 Vontatási adatok 

 Hengerűrtartalom 

 Teljesítmény 

 Teljesítmény/tömeg arány 

 Ülőhelyek száma 

 Környezetvédelmi besorolás 

 Gyártási év 

 Eurotax kód 

 Festékréteg vastagság 

7. Megfelelőség ellenőrzése: a vizsgált jármű tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, 

különleges felépítménye jóváhagyottságának, minősítettségének, valamint a vonat-

kozó jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelőségének a megállapítása. 

8. Egyedi azonosítók másodlagos megjelenései, egyéb rejtett azonosítók feljegyzése 

9. Az eredetiségvizsgálat minősítése 

10. A kitöltött, lezárt igazolás elektronikus hitelesítése és automatikus továbbítása a ható-

sági nyilvántartásba. 

11. A hatósági bizonyítvány kiadásának, valamint az eredetiségvizsgálat megléte és 

eredménye ellenőrzésének ügymenetleírása 

12. A vizsgálat elvégzéséről szóló igazolás kinyomtatása, átadása az ügyfél részére.  

13. A jármű és a kísérő okmányainak visszaadása az ügyfél részére. 
 

Előzetes eredetiségvizsgálati eljárás műszerei, vizsgálóberendezései, eszközei 

(3. melléklet a 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelethez) 

A vizsgáló állomás informatikai és biztonsági feltételei 

1. Telephelyenként különbözõ Publikus Internet felõl fix IP cím; 

2. Internet böngészõ program(Firefox 2.x vagy 3.x, vagy Internet Explorer 7.x vagy 8.x); 

3. Acrobat Reader 8.x; 

4. Számítógép (legalább WinXpHuSp2 prof. futtatására alkalmas  

1 GB RAM,  

100GB HDD,  

9 pin soros port,  

4 db USB 2.0 port,  

párhuzamos port,  

DVD olvasó,  

DVD olvasó,  
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Operációs rendszer és környezete: Windows XP proff HUsp2, 

JRE1.6_1x,  

Monitor 17” TFT –1280*1024)  

600 dpi lézernyomtató,  

1200dpi skanner,  

billentyûzet 

pufferes vonalkód olvasó,  

digitális fényképezőgép); 

5. Azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.). 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) zárt, pormentes, hidegpadlós, a vizsgáló, bemérő, beállító berendezések szakszerű el-

helyezésére (telepítésére) alkalmas helyiség. Ha a helyiségben futómű vagy fényszóró 

ellenőrzést végeznek, a padozat vagy emelő megfelelő kiképzésével biztosítani kell 

a gépjármű kerekeinek vízszintes síkban való felfekvését és − fényszóró beállítás ese-

tén − a fényszóró ellenőrző berendezés optikai tengelyének ezzel párhuzamos síkban 

való elhelyezkedését 

b) a gépjármű alsó részeihez hozzáférhetőséget igénylő vizsgálatok végzése esetén emelő 

berendezés vagy szerelőakna, 

c) az ellátni kívánt gépjárműtípusok ellenőrzéséhez szükséges vizsgáló és bemérő beren-

dezések, eszközök és célszerszámok, 

d) a vizsgáló (bemérő) szakszerű alkalmazását, az ellátni kívánt típusú gépjárművek elle-

nőrzési, adatait és a hozzájuk tartozó tűréshatárokat tartalmazó műszaki előírások. 

A tanúsítási kötelezettség az elvégzett munka, valamint a bemérési, beállítási adatok leírására 

(megjelölésére) terjed ki. 

Előírt képesítés: 

1) Az előzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban vizsgálóként, illetve admi-

nisztrátorként tevékenységet végezni csak a Hivatal által kiadott jogosultság-azonosító 

(a továbbiakban: jogosultság) birtokában lehet. 

(2) A Hivatal a jogosultság kiadása előtt, valamint a jogosultság fennállása alatt ellenőrzi, 

hogy a vizsgáló, illetve az adminisztrátor megfelel-e a Kknyt. 33/A. § (3) bekezdésnek b) 

pontjában, illetve az e rendeletben meghatározott alkalmazási feltételeknek. 

4.2.5. A gázüzemű (LPG-s) gépkocsik gázbiztonsági szemléje 

5/1990 KöHÉM rendelet 20/A. § (1) szerint a gázüzemű jármű minden egyedi hatósági vizs-

gálata során be kell mutatni a gáz-üzemanyagellátó berendezés megfelelőségét igazoló, 30 

napnál nem régebben kiállított tanúsítást. A tanúsítást a gáz-üzemanyagellátó berendezés javí-

tására − a Műszaki-Biztonsági Főfelügyelet által - alkalmasnak minősített gépjárműfenntartó 

szervezet nevében, a gépjárműfenntartó szervezet vezetője által felhatalmazott dolgozója – a 

külön jogszabály szerint elvégzett gázbiztonsági szemle alapján – állítja ki. 

Gázbiztonsági szemle, mely kiterjed a gázüzemanyag-ellátó berendezés egyes részegységei: 
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– azonosítására, valamint a gépjárműhöz engedélyezettel történő megegyezőség vizsgá-

latára, 

– gépkocsiban való elhelyezésének és rögzítésének a beszerelési utasítás, valamint a kü-

lön jogszabály előírásai szerint megfelelőség vizsgálatára, 

– csatlakozási pontjai és szerelvényei sérülés- és szivárgásmentességének vizsgálatára, 

működési próbájára. 

A gáz-üzemanyagellátó berendezést csak meghatározott gépjárműfenntartó szervezet javíthat-

ja. A gázüzemű jármű hatósági engedélye legfeljebb a gáztartályhoz kiállított megfelelőségi 

tanúsítvány érvényességéig terjedő időre érvényesíthető. 

A 35/2004 GKM rendelet és 30/2006 GKM rendelet szerint ,,A gázüzemű jármű gáz-

üzemanyagellátó berendezésének jóváhagyási jellel ellátottnak kell lennie, továbbá a járműbe 

történő beszerelésének és állapotának a külön jogszabályban  meghatározottak szerint tanúsí-

tottnak kell lennie.’’ A rendelet alkalmazási köre a gázüzemű közúti járművek és munkagé-

pek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzemben tartó által tölthető autógáztartály 

időszakos ellenőrzésére terjed ki. Ezért „A közúti járművek forgalomba helyezésének és for-

galomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet „alapján 

gázüzemű szemlét kell végezni a gázüzemű járműnél a Felügyelőség az általa nyilvántartásba 

vett szervezeteknél. 
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4.2.5.1.ábra. A gázüzemű (LPG-s) gépkocsik gázbiztonsági szemléje műveleti ábrája 

A gázüzemű (LPG-s) gépkocsik gázbiztonsági szemléje műveleti sorrendje: 

1. A gépjármű és az okmányok átvétele, ellenőrzése Részegységek, alkatrészek típus el-

lenőrzése (Kiemelten gáztartály és nyomáscsökkentő) 

2. Részegységek elhelyezésének és rögzítésének ellenőrzése 

3. A berendezések műszeres gáztömörségi ellenőrzése (sérülés- és szivárgásmentességé-

nek vizsgálata, működési próba) 

4. Minősítés 

5. Megfelelőség esetén tanúsítás kiállítása 

6. Gépkocsi és az okmányok átadása 
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A tevékenység végzésének feltétele: 

Megegyezik a gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítására szol-

gáló helyiségnél leírtakkal. 

Előírt képesítés: autószerelő- vagy autóvillamossági szerelő mestervizsga, illetőleg középfo-

kú, illetőleg ennél magasabb szakirányú képesítés, továbbá gázautó-szerelő szakképesítés. 

4.2.6. Menetíró, illetve a hozzá kapcsolódó sebességkorlátozó készülék felszerelése 

a) felszerelés és illesztés a gépjárműhöz, 

b) időszakos vizsgálat beépített állapotban, 

c) a készülék javítása: 

ca) a belső plombák felnyitása nélkül, 

cb) a készülék belső plombáinak felnyitásával. 

A tevékenység végzésének feltétele: 

a) hidegpadlós, a gépjárműhöz hozzáférhetőséget biztosító helyiség, 

b) a gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőakna vagy emelőberendezés, 

c) szilárd burkolatú, legalább 20 m hosszú és sík mérőszakasz, vagy a készülék illesz-

tésének vizsgálatára alkalmas, hitelesíthető görgős próbapad, 

d) a készüléktípus(ok) beszabályozásához, ellenőrzéséhez szükséges − érvényes kalibrá-

lási bizonyítvánnyal rendelkező − műszerek, 

e) a készülék gyártója, illetőleg a készülékgyártó hazai képviselete által − az egyes készü-

léktípusokhoz - meghatározott célszerszámok és további mérőkészülékek, 

f) a készüléktípus(ok) felszerelését, gépjárműhöz történő illesztés végrehajtását, a beren-

dezés javítását, vizsgálatát, valamint a szükséges eszközök, vizsgálóberendezések 

megjelölését és használatát tartalmazó − a berendezés gyártója vagy a készülékgyártó 

hazai képviselete által biztosított − műszaki előírások, 

g) a visszaélésszerű beavatkozás elleni védelem eszközeinek biztosítása (ólomzár, plom-

bajel, lepecsételés stb.). 

A c) −f) pontokban előírt eszközök körét − az egyes készüléktípusokhoz tartozóan − a készü-

lék gyártójának, illetőleg a készülékgyártó hazai képviseletének a javaslata alapján a KFF 

határozza meg és teszi közzé a Közlekedési Értesítőben. 

A vonatkozó rendelet 1. számú melléklet c) pontjának cb) alpontjában meghatározott − a ké-

szülék belső plombáinak felnyitásával járó menetíró készülék javítási − tevékenység végzésé-

nek további feltétele: 

– a készülékgyártótól, vagy annak hazai képviseletétől a javító tevékenység végzésére 

vonatkozóan megszerzett feljogosítás, valamint 

– az MSZ EN ISO 9000 szerinti minőségbiztosítási rendszer alkalmazása, továbbá 

– a menetíró készüléktípus javítására felkészítő szaktanfolyam elvégzése. 

A tanúsítási kötelezettség: az elvégzett munka leírására, vizsgálati - illesztési - jegyzőkönyv 

kiállítására és az előírásoknak megfelelően a beszerelési tábla elhelyezésére terjed ki. 

Előírt képesítés: 

– autószerelő-, autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész, 

illetőleg középfokú vagy ennél magasabb szakirányú képesítés, és 
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– a hitelesítést helyettesítő minősítés végzésére jogosító szaktanfolyam, továbbá 

– a készülék(ek) gyártójánál vagy a készülékgyártó hazai képviseleténél, illetőleg készü-

lék(ek) gyártójának egyetértésével a NKH által szakmai képzés végzésére felhatalma-

zott szervezetnél 3 évnél nem régebben elvégzett - szerkezeti, működési, beszerelési és 

vizsgálati - szaktanfolyami képzésen (továbbképzésen) való eredményes részvétel iga-

zolása. 
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5. Alkatrészellátás és kereskedelem 

5.1. Gyári, utángyártott és bontott alkatrészek felhasználása a szervizelés-

ben 

5.1.1. Gyári alkatrészek és főegységek 

Magyarországon vezérképviselettel rendelkező típusok esetében szinte kizárólag csak az adott 

típus gyári alkatrészeit forgalmazzák a márkaszervizekben. Az alkatrész kereső számítógépes 

program is a gyári alkatrészek körére terjed ki. A hivatalos márkakereskedésekben az adott 

gépjármű típushoz azonosítható, kiválasztható és rendelhető alkatrészeket általában a vezér-

képviselet logisztikai alkatrész ellátási rendszere biztosítja. A gépkocsik gyári alkatrészeinek 

azonosítása az alkatrész cikkszáma alapján történik, amelyben az alvázszám részkódja is meg-

található. Természetesen az alkatrész kereső rendszerekben – az alvázszám hiányában is lehet 

keresni. Ez a keresési forma nagyfokú kezelési ismereteket, valamint alkatrész és típusismere-

tet igényel, valamint a „találati pontosság” nem 100%-os. A legjobb közelítésű kiválasztáshoz 

további, sokszor speciális információkra van szükség az adott gépjárműről. Lehet alkatrészt 

keresni a meghibásodott alkatrészről történő cikkszám-leolvasással is, de ez esetben is előfor-

dulhat, hogy egy kb. tíz éve beépített alkatrész cikkszámát a rendszer nem ismeri fel. A gyári 

pótalkatrészeken és tartozékokon kivétel nélkül megtalálható az úgynevezett beszállítói kód, 

mely a gyártóművet hivatott egyértelműen megjelölni. A gyári járműalkatrészekre, járműtar-

tozékokra és járműtulajdonságokra vonatkozó „e”, ill. „E” jóváhagyási jel is felkerül. 

 
5.1.1. ábra. Jóváhagyási jellel ellátott alkatrész cikk-

száma 

A jóváhagyási jel körbe írt nyomtatott, álló, 

nagy E betű és a betű után indexként írt – 

a jóváhagyó államot meghatározó − egy vagy 

kétjegyű jelzőszám és a kiadásának alapjául 

szolgáló ENSZ-EGB előírás számjele, az 

előírás változatának számjele, továbbá egyéb 

jelzések. A jóváhagyási jel méretéről, a mel-

lette feltüntetendő egyéb jelzésekről és ada-

tokról a vonatkozó ENSZ-EGB előírás, ille-

tőleg a jóváhagyási jel használatát engedé-

lyező határozat rendelkezik. 

 

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt jogi szabá-

lyozások és előírások hatálya alá eső járműalkatrészekre, tartozékokra és járműtulajdonságok-

ra a közlekedési hatóságtól jóváhagyási jel használatának engedélyezését lehet kérni. Ilyen 

kérelmet a belföldi gyártó, illetőleg olyan külföldi gyártó terjeszthet elő, amelynek Magyaror-

szágon telephelye vagy meghatalmazottja van. 
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5.1.2. Után gyártott alkatrészek és főegységek 

A megfelelő minőségű pótalkatrészeket és tartozékokat nem kizárólag a márkakereskedések-

től lehet megvásárolni. Különböző vállalkozások látják el a nagymennyiségű és széles típus-

választékú gépkocsi alkatrészek disztribútori szerepét (pl. Unix, Bárdi Autó, Start stb.) Ezek-

nek az úgynevezett után gyártott alkatrészeknek a minősége - a nagy többség esetében – nem 

tér el sokkal a gyári alkatrészek és tartozékok minőségétől, hiszen ma már a legtöbb készre 

szerelt és értékesített gépkocsit azonos beszállítók által gyártott, s gyári előírások szerint mi-

nőségellenőrzött alkatrészekből „állítják össze”. 

Az után gyártott alkatrészek katalógusában található cikkszámok eltérnek a gyári eredeti al-

katrészek és tartozékok cikkszámától, de a rendszer „váltja” a gyári alkatrészek azonosító 

számait, s nagy pontossággal képes üzemelni. 

Mi is tehát a gyárival egyenértékű alkatrész? Első és legegyszerűbb lehetséges definíciója, 

hogy a gyárival AZONOS. Bennfentes körökben legendák tömkelege kering arról, hogy me-

lyik gyártó melyik terméke ugyanaz, mint a gyári, csak más dobozban. Néha maguk az 

utángyártott alkatrész forgalmazói is hajlamosak sugallni ilyet a partnereiknek. A baj csak az, 

hogy ezt soha senki nem fogja leírni vagy jogi értelemben felvállalni egy konkrét termékre. 

A gyári beszállítót a gyárnak szállított termék kapcsán brutális feltételek kötik, és bár nem 

tilthatja meg neki senki, a másodpiaci (utángyártott) forgalom sokszorosára rúgó beszállítói 

szerződését nem fogja kockára tenni azzal, hogy bárkinek leírja, hogy melyik utángyártott 

termékét eredetiként melyik gyártó mely modelljéhez szállítja be. Tehát, ha valaki nekünk azt 

mondja, hogy ez ugyanaz, mint a gyári, attól az még jogilag egy közönséges utángyártott al-

katrész, amire akár a gyárinál jelentősen hátrányosabb garancia vagy vevőszolgálati támoga-

tás vonatkozhat. 

A második lehetséges definíció, hogy a gyárihoz HASONLÓ MINŐSÉGŰ. Ez már lényege-

sen egyértelműbb. Szinte minden alkatrészcsoportban léteznek kiváló minőségű, esetenként 

a gyárinál lényegesen jobb, ill. drágább alkatrészek is. Ezzel kapcsolatban már az alkatrész-

gyártók is bátrabbak, hiszen ügyes fogalmazással elkerülhetik autógyártó vásárlóik rosszallá-

sát. Azonban a szuper-prémium minőség még mindig nem jelenti azt, hogy az alkatrész min-

den tekintetben legalább olyan, mint a gyári. 

A harmadik, és jogi szempontból is értelmezhető definíció nem arról szól, hogy az alkatrész 

milyen minőségű, hanem arról, hogy a forgalmazója leírja, hogy az a GYÁRIVAL legalább 

EGYENÉRTÉKŰ – vagyis vevőszolgálati értelemben nem érheti kár a viszonteladót, ill. javí-

tót azzal, hogy a gyári helyett ezt adja el, és az ügyfelet sem azzal, hogy ezt veszi meg. Lega-

lább ugyanolyan garanciának és termékfelelősségnek kell vonatkoznia a termékre – amihez 

persze nem árt, ha hasonló minőségű, sőt, a legjobb, ha ugyanaz van a dobozban, mint a gyári, 

hiszen így a forgalmazó nem vállal extra kockázatot. 

A pótalkatrészekre és tartozékokra „H” minősítő jel és egyéb jelzések kerülnek.  
 

A pótalkatrészek minősítő vizsgálata: 

– a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatré-

szek és tartozékok (továbbiakban pótalkatrészek) belföldi felhasználásra abban az 

esetben gyárthatók, forgalmazhatók és építhetők be a járművekbe, ha minősítő vizsgá-

laton megfeleltek, 
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– a minősítő vizsgálatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kiemelt Ügyek Igazgatósága, 

Közúti Jármű Hatósági Főosztály, Műszaki Engedélyezési Osztálya (továbbiakban Ha-

tóság) végzi el, amelybe közúti közlekedési szakértőt vonhat be. 

– a Hatóság a megfelelőnek minősített pótalkatrészhez minősítő jel használatát engedé-

lyezi. 

Felmentések: nem kell a minősítő vizsgálatot elvégezni azon a pótalkatrészen, 

– amely a jármű gyártójától származik, 

– amelyet a gyártó első beépítésű alkatrészként is használ, 

– amelyet jóváhagyási jellel láttak el. 

Minősítő jel használatára jogosító engedély kiadása: 

Csak akkor adható ki, ha a minősített mintadarabbal mindenben azonos tulajdonságú 

további darabok gyártásának, forgalmazásának a feltételei biztosítottak, valamint, ha 

a gyártó a terméket erre alkalmas vizsgálóintézettel rendszeresen (évente) ellenőrizteti, 

vagy ha a gyártó vagy a forgalmazó minőségbiztosítási rendszere akkreditált minősítő 

szervezet által kiadott tanúsítvány szerint folyamatosan érvényes. 

Jelzések: 

– a minősítő vizsgálaton megfelelőnek bizonyult pótalkatrészen, annak csomagolásán – 

fel kell tüntetni a minősítő jelet. 

– a pótalkatrész minden darabját azonosításra alkalmas jelzéssel kell ellátni. Az azonosí-

tás módjára vonatkozóan a Hatóság feltételeket határozhat meg. 

Érvényesség: 

A Hatóság által elfogadott intézmény folyamatosan érvényes tanúsítványa szerinti mi-

nőségbiztosítási rendszerben gyártott és/vagy forgalmazott pótalkatrészekre kiadott 

minősítő jel használatára vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. A minősítő jel 

használatára vonatkozó engedély egyéb esetben a kibocsátásától számított öt évig. 

Az engedély nem hosszabbítható meg. Annak újbóli megszerzése, kérelemre, az ere-

deti jel előfoglalási jogával, új eljárás keretében történik. A pótalkatrészek éves felül-

vizsgálatát az engedély kiadásától számított egy év, ± három hónap határidővel kell 

elvégezni. Minden következő felülvizsgálat kiindulási ideje az eredeti engedély kiadá-

sának időpontja. 

Minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészek és tartozékok hatósági ellenőrzése: 

– a Hatóság a meghatározott követelmények teljesítését a gyártó, a felújító, a forgalmazó 

és a javító telephelyén ellenőrzi. Ehhez a Hatóság közúti közlekedési szakértőt vonhat 

be, 

– az előírt minősítéssel nem rendelkező pótalkatrészek gyártását, forgalmazását vagy 

járműbeépítését a Hatóság megtilthatja, 

– ha az előírt minősítő vizsgálatot a megállapított határidőig nem végzik el, vagy azon 

a pótalkatrész nem felel meg, a Hatóság a pótalkatrészek megsemmisítését rendelheti el, 

– a Hatóság a pótalkatrészek ismételt vizsgálatát rendelheti el, ha gyanú merül fel arra, 

hogy az nem felel meg a követelményeknek. Ha az ismételt vizsgálat azt bizonyítja, 

hogy a pótalkatrész a követelményeknek nem felel meg, vagy a vizsgálatot az erre 

megadott határidőre nem végeztetik el, a Hatóság az előző bekezdésben foglaltak sze-



204 SZERVIZTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu © Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola 

rint jár el. Ha az elrendelt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész a követelmé-

nyeknek megfelel, a vizsgálat költségeit a Hatóság viseli. 

– a Hatóság a minősítő jel használatának engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadá-

sáról, a minősítő jel használatának megtiltásáról, illetőleg az engedély visszavonásáról 

tájékoztatja az NKH Központi Hivatalát. 

– az ellenőrzések eredményét az NKH Központi Hivatala tartja nyilván és a feladatuk el-

látásához szükséges mértékben tájékoztatja az NKH regionális igazgatóságait. 

Műbizonylat 

– A gépjármű és pótkocsija pótalkatrészeinek megfelelőségét műbizonylattal kell tanúsí-

tani. 

Kivéve: 

– az általános használatú szabványos alkatrészek és szerelési anyagok (csapágyak, kötő-

elemek, ékszíjak, vezetékek, csatlakozók, izzólámpák stb.), 

– az alárendelt szerepű pótalkatrészek (díszítőelemek és kényelmi felszerelések stb.), 

– saját üzemeltetésű járműhöz, az üzemeltető által előállított pótalkatrészek esetében, 

– a pótalkatrész megfelelőségére vonatkozó tanúsítási kötelezettség, 

– hazai gyártás illetőleg felújítás esetén az előállítót, 

– import esetén az importőrt, illetőleg a forgalmazót, 

– bontás esetén a bontót, illetőleg a forgalmazót terheli. 

Műbizonylat nélkül: 

– belföldi gyártó illetőleg felújító pótalkatrészt sem közvetlen felhasználásra, sem to-

vábbi forgalmazásra nem értékesíthet, 

– forgalmazó pótalkatrészt nem vehet át és nem értékesíthet. 

A műbizonylatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

– megnevezés, 

– a járműtípus(ok) megnevezése, 

– a gyártó neve, címe, 

– a minősítő vizsgálatot végző intézmény által meghatározott adatok, 

– bontásból származó alkatrész esetén a felhasználhatóságot tartalmazó nyilatkozat. 

A műbizonylat adatai a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán is feltüntethetők. Műbizony-

latként kell elfogadni a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett gyártói jelet, 

szabványszámot, vagy az alkatrész-katalógusban szereplő cikkszámot, ha: 

– a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, vagy 

– a járműgyártó azt első beépítésű alkatrészként is használja, illetőleg más alkatrész he-

lyett használhatónak elismeri. 

A műbizonylat hatósági ellenőrzése 

A Hatóság a gyártó, a felújító és a forgalmazó telephelyén ellenőrizheti, hogy a pótalkat-

rész rendelkezik-e műbizonylattal. Ha a pótalkatrésznek nincsen műbizonylata, vagy az 

ellenőrzés eredménye szerint az nem felel meg a műbizonylatban foglaltaknak, a Hatóság 

a gyártást, felújítást, forgalmazást – a megfelelő műbizonylat kiállításáig – megtiltja. 

A minősítő vizsgálat jelének leírása 

A minősítő jel négyzetbe írt, nyomtatott nagy H betű. A négyzet és a betű mérete arányos 

a jelzéssel ellátott pótalkatrész, illetőleg tartozék méretével, de a négyzet oldalhosszúsága 
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6 mm-nél kevesebb nem lehet. A minősítő jel mellett feltüntetendő a minősítő vizsgálatot 

végző intézmény megfelelőséget tanúsító vizsgálati jelentésének száma.” 

5.1.3. Bontott alkatrészek és főegységek 

A környezetvédelmi - újrahasznosítási - gondolkodás pozitív eredményeit például a jármű-

iparban a személygépkocsik újrahasznosítása terén a 2000. október 21-én megjelent 2000/53 

EK-irányelv jelenti, amely a roncsjárművek kezelésével foglalkozik. Az EK-irányelv célként 

tűzte ki 2006-ra a 85%-os, 2015-re a 95%-os újrahasznosítási arányt. Ezen célszámok eléré-

séhez szükséges a roncs gépjárművek szelektív szétszerelése. A gépjárművek életciklusuk 

végét alapvetően kétféle módon érik el:  

– normális elhasználódás útján, illetve  

– baleset folyamán (totálkár).  

A használt alkatrészekre piaci kereslet van, amely származhat az egyéni keresletből vagy 

a gépkocsi gyártójának, illetve a beszállítóinak visszavételi szándékából is. Az alkatrész újból 

felhasználásra való alkalmasságát minősítéssel kell megállapítani, ami történhet: 

szemrevételezéssel,  

próbapadi vizsgálattal,  

anyagvizsgálattal,  

méréssel, stb.  

Egyes alkatrészcsoportokra a hazai jogszabály előírja a kötelezően alkalmazandó minősítést, 

mint pl. a fékrendszer, kormányszerkezet, futómű stb. elemei és emellett még a minősítés 

módját is rögzíti.  

A gyári visszaszállítási rendszert például az Opel, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat alkalmazza 

bizonyos alkatrészekre. Ebben az esetben a minősítés egyedi, ha egyáltalán szükséges. Pl. 

a teljesen működésképtelen vezérlőegységeket is visszaveszik, ha azok még gyári technológi-

ával felújíthatók.  

Az EK-direktíva célja az volt, hogy Európa-szerte egységes rendszert vezessenek be a roncs 

gépjárművek környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére, az újrahasznosítás, újra-

felhasználás és energia visszanyerésére a piac szabadon hagyása és a „szennyező fizet” elv 

figyelembe vételével. A tagállamoknak 2002. április 21-ig kellett kidolgozni a saját jogszabá-

lyukat, összhangban az EK-direktívával.  

Az EK-irányelv az egységes gondolkodás és intézkedések érdekében fogalmakat definiál, és 

tatalmát tekintve az alábbiakat tartalmazza:  

– a gyártóknak az új járművek tervezése során figyelembe kell venni a bonthatósági és 

újrahasznosítási szempontokat, törekedniük kell a beszállítókkal együtt az újrahaszno-

sított anyagok alkalmazására, 

– a gazdasági szereplőknek fel kell állítaniuk egy olyan rendszert, amely alkalmas 

a roncsjárművek, valamint a járműjavítások során keletkező hulladék anyagok és al-

katrészek begyűjtésére és kezelésére, 

– be kell vezetni a bontási igazolást, amely igazolja, hogy egy feljogosított kezelő léte-

sítménybe került a roncsjármű bontás és feldolgozás céljából, a bontási igazolás a for-

galomból kivonás feltétele legyen, 
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– a negatív piaci értékkel rendelkező roncsjárműveket az utolsó tulajdonos ingyen ad-

hatja le az arra feljogosított létesítménynél (kivéve, ha hiányzik valamelyik lényeges 

részegysége, vagy egyéb hozzáadott hulladékot tartalmaz.), 

– ezen intézkedések bevezetésének teljes vagy jelentős költségét a gyártóknak kell fe-

dezniük, 

– a gyártóknak ki kell dolgozniuk egységes anyagjelölési szabványokat, valamint a keze-

lő létesítményeket el kell látni bontási információval,  

– ingyenes visszavétel érvényes 2002. július 1-jétől minden olyan járműre, amelyet ezen 

időpont után helyeztek forgalomba. 2007. január 1-jétől pedig minden járműre, 

– az új járművek ne tartalmazzanak ólmot, higanyt, kadmiumot és 6 vegyértékű krómot 

2003. július 1. után (Nehézfémtilalom, NFT), 

– a tagállamok 3 évenként jelentést küldenek a roncs gépjárművek kezelésének megva-

lósításáról. 

A bontott alkatrészek minősítése 

A bontásból kinyert és újrahasznosításra szánt alkatrészek tekintetében jelenleg az 5/1990. 

(IX.12.) KöHÉM rendelet van érvényben, melyet a következőkben idézek: 

27. § (1) A bontásból kinyert, az MR. 9. § (4) bekezdésében meghatározott alkatrész, tar-

tozék csak minőségellenőrzés után építhető be gépjárműbe és pótkocsijába. 

(2) A minőségellenőrzésről a bontó köteles gondoskodni. 

(3) A minőségellenőrzés eredménye alapján az alkatrészt, illetve tartozékot színjelzéssel kell 

ellátni. A javítás nélkül beépíthető alkatrész, vagy tartozék kék, a javítható, vagy felújítható 

alkatrész piros jelzésű, míg a nem javítható alkatrészek színjelzése sárga kell legyen. 

(4) Az alkatrész, illetve tartozék kereskedelmi értékesítése esetén az alkalmazott színjel-

zést a számlán a szín megnevezésével fel kell tüntetni. 

Nem kell megfelelőséget tanúsítani az alábbi esetekben: 

– az általános használatú szabványos alkatrészek és szerelési anyagok (csapágyak, kötő-

elemek, ékszíjak, vezetékek, csatlakozók, izzólámpák stb.) esetében, 

– az alárendelt szerepű pótalkatrészek és tartozékok (díszítőelemek és kényelmi felsze-

relések stb.) esetében, amelyek a jármű rendeltetésszerű használatára befolyással nin-

csenek, 

– saját üzemeltetésű járműhöz, az üzemeltető által előállított (gyártott, felújított) pótal-

katrészek, tartozékok esetében. 

A bontott alkatrészekre is műbizonylatot kell kitölteni, amely legalább az alábbiakat tartal-

mazza: 

– a pótalkatrész, tartozék megnevezése, 

– a járműtípus(ok) megnevezése, amely(ek)nél a pótalkatrész, tartozék alkalmazható, 

– a gyártó (felújító, forgalmazó) neve, címe, 

– minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrész, tartozék esetében a minősítő vizsgálatot  

– végző intézmény által meghatározott adatok, 

– ez a bontásból származó alkatrész esetében a felhasználhatóságot meghatározó osztá-

lyozást (minősítést) tartalmazó nyilatkozat. 
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5.2. Alkatrészellátás és kereskedelem 

A márkaszervizekben az alkatrészek beszerzése, készletezése és a készletekkel való gazdál-

kodás a vállalkozás teljes logisztikai rendszerének fontos résztevékenysége. 

A meghatározásból is következnek a logisztika főbb területei: 

– beszerzés, 

– raktározás és tárolás, 

– készletgazdálkodás, 

– informatikai háttér. 

Beszerzés 

A beszerzés a raktározási folyamat része. A raktározási folyamatot a megrendelés indítja el, 

ezt követi a beszállítás, árubeérkezés, a betárolás, a tárolás és végül a kitárolás. A beszerzés 

lépéseit, mint egy komplex folyamat részét, nem lehet elválasztani a rakatári tevékenységtől, 

a készletezési rendszertől.  

A márkaszervizekben általában két főbeszállítási irányból történhet a beszerzés, egyik irány a 

vezérképviseletek felől a gyári alkatrészekkel, tartozékokkal, szakirodalmakkal és célszer-

számokkal, másrészt az egyéb beszállítóktól az után gyártott alkatrészek, tartozékok, kenő-

anyagok és üzemfenntartási segédanyagok formájában. 

A beszerzési folyamat főbb lépései: 

– a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása, 

– információk gyűjtése a szállítókról és a beszerzési kondíciókról, 

– a szállítók kiválasztása, 

– az üzleti kapcsolat kialakítása, megrendelés, 

– áruátvétel, 

– pénzügyi lebonyolítás. 

Raktározás és tárolás 

A járműkereskedelem és a márkaszervizek által üzemeltetett raktárak általában hagyományos 

raktárak, ahol egyedi darabárukat raktároznak. A tárolt anyagoknak általában három fő cso-

portját különböztethetjük meg: 

– tartozéknak minősülő anyagok, 

– műhely-segédanyagok és irodalom, 

– gépjármű alkatrészek. 

Az első csoportba, a tartozéknak minősülő anyagok közé sorolhatók többek között a fényezési 

anyagok, akkumulátorok, kenőanyagok (pl. olaj), gumiabroncsok stb. A második csoportba 

főként a kezelési útmutatók, fedélzeti irodalmak, míg a harmadik csoportot, azaz a gépkocsi 

alkatrészek csoportját – többnyire – az eredeti gyári- és cserealkatrészek alkotják. 

A tárolást három részre oszthatjuk, tárolás történhet raktári rendelés, bolti eladás, vagy szer-

vizbeépítés céljából. Ha a tárolás raktári rendelés miatt következik be, akkor a beérkezett áru 

pozíciót kap, vagyis betárolásra kerül. Amennyiben bolti eladásra, vagy szervizbeszerelésre 

kerül a termék, akkor az áru általában munkalapszámra érkezik. Ebben az esetben az áru nem 

kap raktári pozíciót, a tárolás, valamint a későbbi kitárolás a munkalapra történik. 
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A márkaszervizek tevékenységét tekintve a munkafolyamatok során a megrendelés/anyagi-

génylés minden esetben munkalapra történhet. A munkalapokra történő megrendelés feltétele 

az igényelt áru beazonosítása (cikkszámozás), amely a legtöbb márka esetében elektronikus 

alkatrész katalógus segítségével történik. Az elektronikus alkatrész katalógusok tárolják a 

különböző gépkocsikhoz az összes szükséges információt az eredeti, gyári alkatrészek megha-

tározásához. Általában a gépkocsi alvázszámának segítségével lehet behatárolni a szükséges 

alkatrészt, amelynek beazonosítását ábrák, képek és kiegészítő információk segítik. 

Árufogadás: az áru átadása, átvétele nagy körültekintést igényel mind az árukiadótól, mind az 

árut átvevőtől. Átadás történhet az ügyfél felé közvetlenül és történhet árukiadás a szerviz felé 

is. Az eljárás mindkét esetben azonosan zajlik, majd az átadás tételes mennyiségi és minőségi 

átadás-átvétellel végződik. 

Betárolás: az áru a bevételezés után a megfelelő tárolóhelyre kerül. 

Tárolás:  A márkaszervizek raktárai funkciójukat tekintve közel azonos tárolási rendszereket 

alkalmaznak. Az általában alkalmazott állványos statikus rendszerekben kisebb eltérések elő-

fordulhatnak, azonban a polcos állványos tárolás mindenhol kedvelt megoldás. Ez a tárolási 

forma a kisebb forgalmú, de nagy választékú raktárakra jellemző (célszerszám- és alkatrész 

raktár). Jellemzője, hogy viszonylag nagy a tárolandó alkatrészek, árucikkek száma és kicsi az 

egy árucikkből tárolandó tárolási egységek száma.  

Kitárolás:  Az alkatrészkiadás, vagy kitárolás a raktári tevékenység befejező folyamata, mely 

során a raktári dolgozók összegyűjtik a kiadandó tételeket – miközben készletellenőrzést vé-

geznek –, majd tételesen átadják az árut.  
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5.2.1. ábra. A raktári tevékenység folyamatábrája 

 

Jellegzetes tárolási módok: 

 

5.2.2. ábra. SSI Schäfer polcos állványrendszer 
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Az ömlesztett anyagokat, mint pl. a csavarokat, alátéteket és kisméretű különcsomagolt alkat-

részeket úgynevezett fiókos tároló egységekben tárolják, ahol a fiókok további fakkokra oszt-

hatók. 

Speciális állványokon történő tárolást olyan esetben használnak, amikor különleges méretű, 

ill. alakú árufélék tárolására nem lehet egységes tárolási módot alkalmazni (pl. gumiabroncs, 

karosszériaelemek stb.). 
 

 
5.2.3. ábra. Speciális állvány 

Tartályos tárolási mód a megfelelő halmazállapotú anyagok (főként folyékony és légnemű) 

tárolása esetén, szabadtéri tárolón, esetleg „hombárban” (bunker vagy siló) történő tárolás. 

 
5.2.4. ábra. Tartályos tárolás 

A munkafelvételnél az ügyfél nevére munkalapot nyitnak, amelyen az igényeket rögzítik. 

A munkalap a szerelőkhöz kerül, amelyen a probléma szerepel, és ez alapján ők meghatároz-

zák a szükséges alkatrészeket. A szerelő átadja a raktárosnak a munkalapot, majd az alkatré-

szek kiírásra kerülnek, vagyis megtörténik a számítógépes raktárkészletről a leemelés. A rak-

táros kinyomatatja a kiadási anyagjegyet két példányban, az átadó és az átvevő aláírásával 

igazolja, majd az egyik példányt a munkalaphoz tűzi. Az anyagjegy segítségével az anyag 

összeszedése megtörténik, közben a raktáros készletellenőrzést végez. Miután az alkatrésze-

ket összegyűjtötte a raktári dolgozó, tételesen átadja a szerelőnek a munkalappal együtt. 

Az alkatrész értékesítésnél az értékesítő bolti munkalapot nyit az ügyfél nevére, ahol az alkat-

rész vásárlási igényt rögzíti. A munkalapra kiírásra kerülnek az alkatrészek, a számítógépes 

raktárkészletről leveszik, majd elkészül a kiírási anyagjegy. Az anyagjegy segítségével 

az értékesítő összegyűjti a szükséges alkatrészeket, közben ő is készletellenőrzést végez. Az 

árukigyűjtés végén az eladó tételesen átadja a vásárlónak az árut. 
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Az anyagjegyen feltüntetett számos információ közül az áru kiadása szempontjából a követ-

kezők fontosak: 

– az alkatrész megnevezése, cikkszáma,  

– az alkatrész raktárhelye,  

– kiírt darabszám,  

– a készleten maradt alkatrész mennyisége. 

5.3. Készletgazdálkodás 

A készletgazdálkodás a cég tevékenységi rendszerének az a területe, amely az alkatrészek, 

anyagok és jármű egységek beszerzésével, azok mozgatásával és tárolásával, készletezésével 

és értékesítésével foglalkozik.  

Készletgazdálkodás célja: 

– a készletekben lekötött tőke csökkentése a szükséges szintre, 

– a készlettartás és felhasználás optimalizálása a költségek csökkentésével. 

A márkakereskedések gazdasági tevékenységét úgy kell szervezni, hogy a működéshez szük-

séges alkatrészkészletek minél kisebb lekötésével érjék el a legnagyobb termelési és forgal-

mazási értéket. A márkakereskedések és márkaszervizek vezérképviseletei általában meghatá-

rozzák a minimális készleteket nagyságát márkatípusonként elkülönítve is. A vállalkozások 

úgy tudják hatékonnyá tenni készletgazdálkodásukat, ha az átlagkészletek forgási sebességét 

növelik. Hatékony alkatrész-rendelési rendszer működtetésével a raktárkészletek csökkenthe-

tők. A számítógépes anyag-nyilvántartási rendszerben tehát az egyes alkatrészfajtákból meg-

határozásra kerülnek a minimális és a maximális készletértékek. A készletgazdálkodási, rak-

tárkezelő program így támogatja az utánrendeléseket és a készletgazdálkodást. 

Az alkatrész-ellátási rendszer hatékonyságát három különböző területen szükséges ellenőrizni: 

– a javítóműhely ellátási mutatói, 

– értékesítési eredmények alakulása a kiskereskedelmi forgalmazás területén, 

– készletgazdálkodási mutatók. 

A márkakereskedések esetében a készletek rendelkezésre állását általában napi rendeléssel, de 

nem kevés márka esetében e mellett havi készletfeltöltő rendeléssel is biztosítják. A magas 

technikai infrastruktúrával rendelkező vállalkozások esetében a készletfeltöltő rendelést 

a raktárkezelő program automatikusan állítja össze. A rendszer figyeli a raktári készletmoz-

gást, s ez alapján automatikusan „feladja a rendelést”. A raktár amennyiben nem elégedett az 

automatikus készletfeltöltő megrendelés tételeivel, vagy azok mennyiségével, akkor pótrende-

lést küldhet. Általában évente egy alkalommal a raktár összegyűjtheti és visszaküldheti azokat 

az alkatrészeket, amelyek esetében a raktári fogyás a vártnál kisebb mértékben realizálódott, s 

ezáltal felesleg képződött. 

5.4. Informatikai háttér 

Napjainkban a számítástechnikai eszközök fejlődésének és rohamos elterjedésének köszönhe-

tően már természetes, hogy a raktárak irányítási folyamata számítógépekkel támogatott.  
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A raktári információs rendszerek adatállománya: 

–  készletállomány, 

–  szállítás és megrendelés állománya, 

–  be- és kivételezés állománya, 

–  bizonylatállomány, 

–  határidő-állomány, 

–  tároló hely-állomány. 

A komplex vállalatirányítási szoftvereken belül a raktári információs rendszerekkel szemben 

támasztott főbb feladatok: 

–  a raktárban lévő anyagok cikkszámállományának tárolása és elemeinek különböző 

kulcsok szerinti lehívása, 

–  a beérkező anyagok bevételezésének adminisztrálása, megfelelő tároló hely kijelölése, 

–  a napi bevételezések nyilvántartása, 

–  a napi kivételezések nyilvántartása, 

–  komissiózási listák készítése, 

–  az üres és foglalt tároló helyek nyilvántartása, 

–  a raktári anyagkészlet mennyiségi nyilvántartása (aktuális leltár), 

–  az állományok másolása, módosítása, aktualizálása, archiválása, 

–  pénzügyi tranzakciók kezelése, 

–  a partnerek törzsadatainak kezelése. 

5.5. Garanciális alkatrész-kezelési ügymenet 

Minden gépkocsi gyár – márkától függetlenül – kidolgozta a saját garanciális javításokra vo-

natkozó szabályrendszerét, ügyintézési „kézikönyvét” Ezek lényegében nem túlzottan térnek 

el egymástól, de egyedi megoldások is létezhetnek. A legtöbb típus esetében – a jelen kiéle-

zett piaci helyzetet figyelembe véve – egyre több a beszállítók köre. A beszállítók által nagy 

sorozatban gyártott alkatrészek, részegységek esetében – a legszigorúbb minőségi előírások 

ellenére – is előfordulhatnak meghibásodások. A gyártómű számára a garanciális javítások 

során kicserélt és visszaküldött alkatrészek, részegységek vizsgálata hasznos információkat 

nyújt a beszállítók által gyártott cikkek minőségéről is 

Garanciális javítás során a kicserélt alkatrészek minden esetben az „eladó” tulajdonába kerül-

nek. 

A jótállási igény jogosultságának ellenőrzése a garanciális munkalap megnyitásával egy idő-

ben történik. A hiánytalanul kitöltött szervizfüzet a jótállás nyújtásának egyik alapvető feltéte-

le. Ennek hiányában – általában – a jótállás keretében nem végezhető el az ingyenes javítás. 

Ezek értelmében a kereskedő/szervizpartner mindenekelőtt a szervizfüzetet kell, hogy ellenő-

rizze, hogy az előírt összes átvizsgálást az aktuális irányelveknek megfelelően elvégezték-e és 

hogy ennek megfelelően a jótállási igény jogosnak tekinthető-e. 

Az ügyfél által adott javítási megbízás elvégzéséhez nyitandó munkalapon a következő ada-

toknak feltétlenül szerepelnie kell: 

–  a munkalap száma (megbízás száma), 

–  a gépjármű adatai hiánytalanul, 

–  futásteljesítmény és forgalomba helyezési időpont, 
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–  jól meghatározott, világos, egyértelmű ügyfélbejelentés, 

–  munkafelvétel időpontja/javítási dátum, 

–  az ügyfél aláírása. 

Mindenképpen sorszámok szerint biztosítani kell a munkalap és a garanciális kérvény közötti 

egyértelmű kapcsolatot. 

A hibafeltárást követő javítási művelet során kiszerelt hibás alkatrészeket meg kell tisztítani, 

majd ezt követően jelölni kell.  

A kereskedő/szervizpartner a garanciális javítás költségeit az importőrön keresztül egy úgy-

nevezett garanciális kérvény formájában számolja el a gyártómű felé. A garanciális igények 

bejelentésére mindig az adott márka gyártója által meghatározott garanciális formanyomtat-

ványokat használnak. A garanciális kérvényen megadott aláírással, illetve bélyegzővel a ke-

reskedő/szervizpartner a következőket igazolja: 

–  a garanciális javítási munkákat makulátlanul és az ügyfél számára díjtalanul végezték 

el, 

–  a javításhoz kizárólag gyári alkatrészeket és tartozékokat használtak fel, 

– a gépkocsi az új járművekre vonatkozó különböző garanciális feltételeknek minden 

szempontból megfelelt és ezzel a garanciális javítás igénye megalapozott, jogos, 

–  az elvégzett javítás dokumentációját a gyár képviselője bármikor megtekintheti és el-

lenőrizheti. 

A garanciális javítás során kiszerelt, megtisztított és felcímkézett alkatrészek általában visz-

szakerülnek az alkatrész raktárba, ahol elkülönítve tárolják azokat. Egyes márkák esetén csak 

néhány alkatrészt vizsgálnak meg a helyszínen – szúrópróba szerűen -, míg más márkák ese-

tében időről időre összeállításra kerül egy lista, mely alapján az alkatrészeket össze kell gyűj-

teni és vissza kell szállítani a gyárba A visszaszállításra nem kerülő alkatrészeket meghatáro-

zott ideig tárolni kell, majd abban az esetben, ha a gyártó úgy rendelkezik, meg kell semmisí-

teni. Ennek megvalósítását törvényi kereteken belül végzik. 

 
5.5.1. ábra. A garanciális javítások során kicserélt és felcímkézett alkatrészek tárolása a visszaszállításig, vagy 

az esetleges megsemmisítésig. 
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6. Minőségirányítás a járműfenntartásban 

6.1. Fogalommagyarázat 

A minőség a termék vagy szolgáltatás azon tulajdonságainak összessége, amelyek alkalmassá 

teszik meghatározott szükségletek kielégítésére, rendeltetésének megfelelően. 

Minőségirányítás: koordinált tevékenységek egy szervezet vezetésére és ellenőrzésére, a mi-

nőség szempontjából. A minőség szempontjából való irányítás és ellenőrzés tipikusan tar-

talmazza a minőségpolitika és a minőségcélok megfogalmazását, továbbá a minőségterve-

zést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást, és a minőségjavítást vagy minőség tö-

kéletesítést. 

Minőségirányítási rendszer: Rendszer minőségpolitika és minőségcélok megfogalmazásához 

és a célok eléréséhez. Bővebben a szervezeti felépítés (struktúra), a feladatkörök, a tevé-

kenységek és azon események összessége, amelyek megadják a bevezetés szervezett eljá-

rásait és módszereit ahhoz, hogy a szervezet képes legyen eleget tenni a minőségi köve-

telményeknek. A minőségirányítási rendszer, a minőségirányítási rendszer és a minőség-

biztosítási rendszer szóhasználata a minőségirányítási kézikönyvben az adott szövegkör-

nyezettől függően azonos fogalmakat takar. 

Minőségszabályozás a termék minőségének fejlesztésére, tervezésére, biztosítására, az elle-

nőrzésre és a minőség javítására irányuló műszaki-gazdasági tevékenységek összehangolt 

rendszere, a megfelelő minőség elérése érdekében. 

Minőségfejlesztés a minőségre vonatkozó igényeket és gazdaságossági követelményeket az 

eddigieknél jobban kielégítő termék  és az azt megvalósító rendszer létrehozására irányuló 

tevékenységek összessége. 

Minőségtervezés a kitűzött minőségpolitikai célok és feladatok tervfeladatokra bontása, és 

az ezek eléréséhez szükséges előírások, módszerek meghatározása közép- és rövid távú ter-

vek, gyártmány- és gyártástervek formájában. 

Minőségbiztosítás a tervezett minőség megvalósításához szükséges tárgyi, személyi, szerveze-

ti és anyagi feltételek megteremtése. 

Minőségellenőrzés a termelés feltételeinek, a félkész és késztermék minőségének előírások 

alapján való ellenőrzése, a hibák feltárása és azok megszüntetésére irányuló intézkedések 

kezdeményezése. 

Minőségjellemző: terméknek, folyamatnak vagy rendszernek egy követelményéből leszármaz-

tatott saját jellemzője. 

Minőségpolitika: egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan, a felső vezetőség által hivatalo-

san kinyilvánított általános szándékai és irányvonala. 

Audit (minőségügyi): Rendszerezett és független vizsgálat annak meghatározására, hogy 

a minőséggel kapcsolatos tevékenységek és a rájuk vonatkozó eredmények megfelelnek-e 



6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A JÁRMŰFENNTARTÁSBAN 215 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

a tervezett intézkedéseknek, ezeket az intézkedéseket hatásosan megvalósították-e és al-

kalmasak-e a célok eléréséhez.  

Eltérés: egy követelmény nem teljesülése. 

Hiba: egy rendeltetéssel vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése. 

A hiba és az eltérés közti különbségtétel azért fontos, mert ennek jogi vonatkozásai is 

vannak, különösen termékfelelősséggel kapcsolatos ügyekben.  

Követelmény: kinyilvánított, szokás folytán magától értetődő vagy kötelező igény vagy elvá-

rás. 

Vevői megelégedettség: a vevő véleménye arról, hogy egy ügylet milyen mértékben elégítette 

ki igényeit és elvárásait. 

Tanúsítás: Amikor egy független harmadik fél- akit a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) 

akkreditált,- tanúsítja, hogy a vizsgált szervezet megfelel valamilyen követelményeknek. 

6.2. A járműfenntartásban alkalmazott szabványok és jellemzői 

A szabványokon alapuló minőségirányítási rendszerek (1. csoport), amelyek már nemzetközi 

színvonalat képviselnek, széles területet fognak át. Szinte minden európai országban használ-

ják ezeken a szabványokon alapuló minőségirányítási rendszereket. Az egyes szabványok le-

írásában megtalálható, hogy hogyan kell felépíteni azon szabvány rendszerét, a követelménye-

ket hol és milyen részletességgel kell kidolgozni illetve a dokumentáció mire terjedjen ki. 

Az ISO 9000-es szabványokat a nemzeti szabványosítással foglalkozó szervezetek nemzeti 

szabványként is kiadták. Így itthon e szabványok MSZ-EN-ISO- jelzéssel kerültek magyar 

nyelven kiadásra. Az ISO 9000 nem termékszabvány, hanem a minőségirányítási rendszer 

szabványa, és a terméket vagy szolgáltatást előállító folyamatra vonatkozik. A cégek akkor 

alkalmazzák, ha javítani, fejleszteni akarják a működésüket illetve pályázatoknál előnyt jelent. 

Az integrált (közösen használt) irányítási rendszerek (2. csoport), amely több szabványból 

álló irányítási rendszerből állnak. A legegyszerűbb a kettő vagy három alapvető irányítási 

rendszert – a minőségirányítást, a környezetközpontú irányítási rendszert és a biztonságtech-

nikai minőségirányítási rendszert- magában foglaló integrált irányítási rendszer. A három 

alapvető irányítási rendszer kiegészíthető szakma specifikus irányítási rendszerekkel – pl. az 

információ biztonsági irányítási rendszer, az egészségügyi stb. vonatkozású rendszerekkel 

a cégek tevékenységétől és elhatározásától függően. 

A járművekkel kapcsolatos minőségirányítási szabványok: 

1. csoport A szabványokon alapuló minőségirányítási rendszerek 

ISO 9001:2008 

(MSZ EN ISO 

9001:2009)  

szabvány 

A gyártás/szolgáltatás szabványa, amely 4 érdemi fejezetet tartalmaz 

 a vezetés felelőssége  

 erőforrás gazdálkodás  

 termék és/vagy szolgáltatás előállítása (folyamat menedzsment)  

 mérés, elemzés és fejlesztés  

E nemzetközi szabvány útmutatásai általánosak és mindenféle szerve-

zetben alkalmazhatók, függetlenül ezek típusától, nagyságától és az álta-
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luk előállított terméktől/szolgáltatástól. 

A nemzetközi szabvány olyan minőségirányítási elveken alapul, ame-

lyek gondoskodik a minőségirányítás helyes értelmezéséről és a szerve-

zet teljesítésének fejlesztésére irányuló alkalmazásáról.  

ISO 14000:2004 

szabványsorozat 

A környezetközpontú irányítási rendszer szabványa.  Ez a nemzetközi 

szabvány egy olyan környezetközpontú irányítási rendszer követelmé-

nyeit írja elő, amely képessé teszi a szervezetet a jogszabályi követel-

ményeket és a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó információkat 

figyelembe vevő politika és célok meghatározására és bevezetésére. 

QS 9000:1998 A szabvány három fő részből áll. Az első részben az ISO 9000-1:1994 

szabvány követelményeit tartalmazza speciális kiegészítésekkel. E rész 

sok konkrét előírást tartalmaz az alkalmazó minőségirányítási rendsze-

rére vonatkozóan. A QS 9000:1998 szabvány nagymértékben támasz-

kodik adatokra, és az adatokból levont következtetésekre, döntésekre, 

melyekhez a statisztikai módszerek széles tárháza kerül felhasználásra. 

A második rész az autóiparra vonatkozó szektor specifikus kiegészíté-

seket tartalmazza. A szabvány harmadik része a vevő specifikus rész, 

amely rendelkezik a QS 9000:1998 szabvány szerinti minőségirányítási 

rendszer bevezetéséről, tanúsításáról és akkreditációjáról. 
 

Kiegészítő köteteiben  

PPAP Alkatrész jóváhagyási folyamat; 

QSA Minőségirányítási rendszerek minősítése; 

MSA Mérőrendszerek elemzése; 

SPC Statisztikai folyamatszabályozások;  

FMEA Lehetséges hibamód és hatáselemzés;  

APQP Korszerű termék minőségtervezése és ellenőrzési terve  

pontosan szabályozza a beszállítókkal kapcsolatos követelményeket.  

VDA 6. sorozat A QS 9000:1998 minőségirányítási előírás rendszer német megfelelője. 

A VDA 6.1 és a VDA 6.2. a minőségirányítási rendszer audit követel-

ményeit tartalmazza autóipari beszállítók számára. A VDA 6.3 a folya-

mat auditok lebonyolításának technikáját írja le szigorúan rögzített kér-

déskatalógus felhasználásával. Mivel az ISO/TS 16949:2002 a folyamat 

auditokra vonatkozó követelményeket külön nem rögzíti az IAFT állás-

foglalása értelmében a VDA 6.3 leírásai alapján kell elvégezni minden 

esetben a folyamat auditot. 

ISO/TS 16949:2009 

 

A gépjármű beszállítók új előírása ( a QS 9000 és a VDA 6.1. előírásait 

egyesíti) (speciális iparági rendszer). 

E műszaki előírás célja, hogy olyan minőségirányítási rendszer kialakí-

tását segítse elő, amelyben folyamatos a fejlesztés, valamint súlyt he-

lyeztek a hibamegelőzésre, az ingadozások, a változékonyság, a veszte-

ségek és a selejt csökkentésére a szállítói láncban. E műszaki leírás, 

kiegészítve a vevőspecifikus követelményekkel, meghatározza a minő-

ségirányítási rendszer alapvető követelményeit azok számára, akik ezt 
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a dokumentumot alkalmazzák. Ennek a műszaki előírásnak az is célja, 

hogy kiküszöbölje a többszörös tanúsítási auditokat, és előmozdítsa 

a minőségirányítási rendszer közös megközelítését a gépjárműipari ter-

mékeket és ilyen rendeltetésű alkatrészeket gyártó szervezeteknek. 

OHSAS 18001:1999 

 

Ezt a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági specifikációt, vala-

mint az ezt kísérő OHSAS 18002 Irányelvek az OHSAS 18001 beveze-

téséhez című dokumentumot azért fejlesztették ki, hogy a munkahelyi 

egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó irányítási rendszer érté-

kelhető és tanúsítható legyen. 

ISO 17799:2002 

szerinti rendszerek 

kiépítése 

Az információ biztonsági irányítási rendszer szabvány. 

Az információ biztonsági irányítási rendszerekkel (BIR vagy ISMS) 

szemben támasztott követelmények a vonatkozó törvényi szabályozáso-

kon túl a BS 7799−2:2002 szabványban, a védelmi tevékenységek meg-

valósítási módszerei az ISO/IEC 17799:2000 szabványban vannak meg-

fogalmazva. Azon vállalatok, vállalkozások számára fontos a szabvány 

alkalmazása, akik partnereik adatait kezelik illetve azokhoz hozzáférést 

biztosítanak más cégek felé. A szabvány követelményeire épülő rend-

szer az információs vagyon felmérésén, az információ biztonsági kocká-

zat elemzés különböző módszerein, a rendszerdokumentáció kialakítá-

sán alapszik. 

ExcellenCert 2010 

Kiválósági követel-

ményrendszer sze-

rinti megfelelőség-

értékelés 

A szervezetnek jelentős hozzáadott értékként módszertani iránymutatást 

ad a továbbfejlődésre a szervezeti kiválóság alapelvei szerint. 

Az Excellen Cert kiválósági audit külön pályázati eljárás nélkül, az irá-

nyítási rendszeraudtokhoz hasonló módon folytatható le. A rugalmas 

tanúsítási eljárás lehetővé teszi, hogy a tanúsító audit akár az ISO 9001 

audittal integráltan történjen meg, vagy végrehajtható akár attól függet-

lenül is. A megfelelőségi auditok rendszeres ösztönzést adnak a kiváló-

sági folyamat fenntartására, az elért eredményének visszamérésére. 

Az auditot követően ExcellenCert tanúsítványt és részletes értékelést 

vehet át a szervezet. Az ISO 9001-el integrált audit esetében a szervezet 

2 visszajelzést és 2 tanúsítványt kap, egy ISO 9001 és egy ExcellenCert 

2010-et. Az ExcellenCert követelmény-rendszerrel folyamatosan fej-

lesztheti magát a szervezet az EFQM által elfogadott 8 kiválósági alap-

elv szerint. A folyamat során nagy szabadságfokkal hozhat döntést 

a szervezet, hogy az auditor által validált %-os önértékelés alapján mely 

kiválósági kritériumok területén fejleszti tevékenységeit, adottságait. 

A kiválóság útjára lépő és önmagát folyamatosan fejlesztő szervezet 

eredményesen indulhat az európai kiválósági díjakért (C2E, R4E), va-

lamint a Nemzeti Minőségi Díjért. 

MSZ EN 30012-

1/1998 

Minőségbiztosítási követelmények mérőberendezésekre  

(vizsgálólaboratóriumokra is érvényes) 

EFQM Az üzleti kiválóság modellje (a különféle szervezetek működési színvo-

nalának modellje) 
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6.3. Szervizek minőségtanúsítása 

Napjainkban a minőség és minőség biztosítása túlnőtt a szó klasszikus értelmezésén. Nem 

kérdéses, hogy a vevők magas minőségi színvonalú és e színvonalat megbízhatóan, folyama-

tosan nyújtó szolgáltatást várnak el. A minőség ma már stratégiai kérdés, kezelése, illetve 

nem kezelése mérhető üzleti hasznot hoz avagy veszteségeket okoz. Mindez versenyképességi 

előnyök, illetve hátrányok formájában is megjelenik. A minőség hatékony kezelése konkrétan 

mérhető pozitív pénzügyi hatással is jár, növeli a jövedelmezőséget és javítja a likviditást. 

Stratégiai fontossága következtében a minőség hatékony vezetési környezetben a közvetett és 

közvetlen irányítás középpontjába került, és egyre inkább kulcskérdéssé válik a termelő cé-

geknél és a szolgáltató vállalatoknál is. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy a minőség 

a cégek és az országok gazdasági és társadalmi erejének alapvető tényezőjévé lett. Az, hogy 

a minőségirányítás(MIR) és ezen belül a minőségbiztosítás azt jelenti, hogy minden területen 

a minőség a vevő igényeivel való maradéktalan találkozás, igényli a minőség centrikus gon-

dolkodást. Szükséges ismerni a minőségi fogalmakat, kapcsolódásukat és beilleszthetőségüket 

a mindennapi tevékenységekbe.  
 

 

Minőségirányítás működtetésé-

nek alapgondolata 

Megtalálni a hibát (eltérést) a keletkezés helyén és a 

keletkezés pillanatában, helyesbíteni és tökéletesíteni a 

folyamatot. 

 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy az irányítási rendszer alkalmazása olyan eszközt ad 

a szervizek kezébe, amelynek segítségével a szolgáltatások kielégítik mind a belső mind 

a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek a kimondott és kimondatlan elvárásoknak. Ezen kí-

vül mozgósítja valamennyi alkalmazott tehetségét, konkrétan a cég, általánosságban a társada-

lom javára, és még a tulajdonosok számára is növekvő profitot eredményez. Fontos azonban 

hangsúlyoznunk, hogy a minőség nem függhet valami különleges módszertől, eszköztől vagy 

technikától. Fordítva is igaz, tehát egy bizonyos módszer alkalmazása sem jelent feltétlenül jó 

minőséget. Konkrét körülmények között, egyes teljesítések vonatkozásában azonban az al-

kalmas eszközök, módszerek, szervezeti formák szükségesek a kiváló minőség eléréséhez. 

Az irányítási rendszerek legfontosabb területei a következők:  

minőségirányítás; 

környezetirányítás; 

információ biztonsági rendszer menedzselése; 

munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer irányítása. 

pénzügyi műveletek irányítása (controlling); 

humánerőforrás menedzselés; 

Természetesen a területek közötti határok gyakran összemosódnak, és egy-egy személy, veze-

tő több területet is felügyel napi munkája során. Az irányítási rendszer egyes területeihez kap-

csolódó követelményeket és elvárásokat egyrészt jogszabályok, másrészt szabványok rögzítik.  
 

A szabvány fő fejezetei  

1. Alkalmazási terület 

2. Rendelkező hivatkozás 
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3. Szakkifejezések és meghatározások 

4. Minőségirányítási rendszer 

4.1. Általános követelmények 

4.2. A dokumentálás követelményei 

4.2.2. Minőségirányítási kézikönyv 

4.2.3. A dokumentumok kezelése 

4.2.4. A minőségfeljegyzések kezelése  

5. A vezetőség felelősségi köre 

5.1. A vezetőség elkötelezettsége 

5.2. Vevőközpontúság 

5.3. Minőségpolitika  

5.4. Tervezés 

5.4.1. Minőségcélok tervezése 

5.4.2. Minőségirányítási rendszer tervezése 

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

5.5.2. A vezetőség képviselője 

5.5.3. Belső kommunikáció 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 

5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai 

5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai 

6. Gazdálkodás erőforrásokkal 

6.1. Gondoskodás erőforrásokról 

6.2. Emberi erőforrások 

6.2.2. Felkészülés, képzés és tudatosság 

6.3. Infrastruktúra 

6.4. Munkakörnyezet 

7. A termék előállítása (szolgáltatás) 

7.1. A termék előállítás (szolgáltatás) megtervezése 

7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok 

7.2.2. A termékkel (szolgáltatás) kapcsolatos követelmények átvizsgálása 

7.3. Tervezés és fejlesztés (a szolgáltatásnál kizárható) 

7.4. Beszerzés  

7.4.2. Beszerzési információ 

7.4.3. A beszerzett termék igazolása 

7.5. A termék előállítása és szolgáltatás nyújtása 

7.5.3. Azonosítás és nyomon követhetőség 

7.5.4. A vevő tulajdona 

7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése 

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 

8.1. Általános előírások 
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8.2. Figyelemmel kísérés és mérés 

8.2.1. Vevői elégedettség 

8.2.2. Belső audit 

8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése 

8.3. A nem megfelelő termék kezelése 

8.4. Az adatok elemzése 

8.5. Fejlesztés 

8.5.2. Helyesbítő tevékenység 

8.5.3. Megelőző tevékenység 

A minőségirányítási rendszer megvalósításának fő tevékenységei 

1. Állapotfelmérés 

A helyzetfeltárás során a tanácsadó megismeri az adott vállalkozás tevékenységét. A felmérés 

módja kikérdezés és elbeszélgetés. Kérdőív kitöltése a meglévő minőségirányítás működteté-

séről ill. minőségdokumentációról, valamint tájékozódás a meglévő munkautasítások, sza-

bályzatok, szabványok, leírások létezéséről. 

A telephellyel rendelkező cégek telephelyeinek megtekintése következik. 

A helyzetfelmérés lefolytatása után a tanácsadónak tisztában kell lennie a cégnél zajló folya-

matokkal és részben a problémákkal.  

2. Oktatás  

Ez alatt többszintű oktatást kell érteni. Ennek során a felső vezetés és a minőségmenedzsment 

megismerkedik a minőségbiztosítás alapfogalmaival, céljaival és azzal, hogy annak bevezeté-

se milyen feladatokat ró a cégvezetésre. Ezt az oktatást célszerű az eljárás minél korábbi fázi-

sában megrendezni. A később megtartott tréningek segítséget adnak a minőségirányítási rend-

szer  bevezetésénél. 

Minden esetben meghivatkozásra kerül a szabvány, annak ajánlásai, alkalmazásuk a szolgálta-

tás területén. 
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6.3.1. ábra. A minőségirányítási rendszer megvalósítási folyamata 

3. Az eljárási utasítások összeállítása 

A minőségi elemeknek megfelelően eljárási utasításokat kell kidolgozni mind a menedzsment 

mind a cégen belüli kisebb egységek számára. Ezen utasítások tartalmazzák a tevékenységek 

rövid leírását, a minőségirányítási szempontokat és a minőségi feljegyzések kezelését.  

Az eljárási utasításokhoz kapcsolódó munkautasítások. ellenőrzési utasítások, technológiai 

leírások, adatlapok, mellékletek, szabványlisták és egyéb szükséges okmányok összeállítása, 

rendszerezése a minőségi munka elvégezhetőségének, megkövetelhetőségének az alapja. Ezen 

dokumentumok kapcsolódása a minőségi dokumentációhoz jelenti a minőségirányítás beveze-

tésének a lehetőségét. 

4. A minőségirányítási kézikönyv összeállítása 

A minőségirányítási kézikönyv a cég vezetése által kidolgozott és jóváhagyott üzleti filozófia 

figyelembevételével készített alapdokumentum.  

Magában foglalja a vállalkozás szervezeti felépítését, működési rendjét, az egyes munkafo-

lyamatok leírását, az ellenőrzés rendszerét, stb. általában minden olyan − a vállalkozás sajá-

tosságainak megfelelő − szabályozást rögzít egységes rendszerbe foglalva, amely a minőségi 
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szintnek megfelelő munkavégzéshez szükséges. Meghatározza a minőségirányítási vezető 

feladat- és hatáskörét.  

A cég vezetésnek és a kinevezett minőségirányítási vezetőnek a kézikönyv konkrét utasításo-

kat tartalmazó részének kidolgozásában aktívan részt kell vennie. Ennek során az egyes feje-

zetek tartalmát jóvá kell hagyni és aláírni az eljárási és munkautasításokkal együtt.  

5. Az eljárási utasítások bevezetése, működtetése  

A bevezetés fő lépései: 

A dokumentációs rendszer érvénybe léptetése, kiadása,  

A felelősök és érintettek megkapják a dokumentáció egy példányát 

Oktatás  

A dokumentációs rendszer bemutatása, az ellenőrzésekkel megbízott személyek képzése, 

a minőségfeljegyzések kitöltésének, továbbításának, gyűjtésének, értékelésének betanítása.  

Próbaműködés ( 2−3 hónap) 

Próbaaudit ( a működés ellenőrzése) 

Fejlesztés (javító intézkedések ) 

6. Előaudit  

Amikor − a cég saját megítélése szerint − a kialakított rendszer már működik, akkor célszerű 

független auditorokkal megvizsgáltatni, hogy milyen mértékben sikerült a bevezetés. Ennek 

előnye, hogy a tanúsítás költségeinek töredékéért egy gyakorlatilag ugyanolyan szigorú vizs-

gálatot végeznek. Erről egy jelentés készül, amelynek ajánlásai alapján végre lehet hajtani 

a szükséges változtatásokat, helyesbítő intézkedéseket. Egyidejűleg az előauditot végző még 

egyszer ellenőrzi a dokumentált minőségelemek megfelelését.  

A visszaellenőrzések addig folytatódnak amíg a minőségirányítási rendszer nem működik 

hatékonyan.  

Ettől kezdve az elkészült előírások az összes dolgozóra nézve kötelező érvényűek. Mindenki 

köteles a kézikönyv és az eljárási utasítások szerint végezni munkáját. Ezt a minőségirányítási 

vezető irányítja és ellenőrzi.  

A belső auditor képzésre, a hivatalos tanúsítást megelőzően a tanácsadó javaslatot tesz. 

A programot egy végső csoportmegbeszélés zárja, amelyen kiértékelik az előauditálás ered-

ményeit.  

7. Tanúsító auditálás 

Kezdettől fogva hangsúlyozni kell, hogy a minőségirányítási rendszer bevezetése és az erről 

készülő tanúsítvány nem feltétlenül egymást követő  tevékenységek.  

Amennyiben a vállalkozás igényli a Tanúsítványt (Certifikat), akkor egy általa kiválasztott 

független intézettel kell elvégeztetni. Az intézet delegálja az auditorokat, akik egy vagy több-

napos vizsgálat során megállapítják a vállalkozás alkalmasságát a tanúsításra. 

A tanúsító auditorok először az érvényes minőségi dokumentumokat (esetleg további, érvé-

nyes dokumentumokat) vizsgálják felül, hogy azok megfelelnek-e a megállapodást képező 

szabványoknak követelményeinek. A minőségi dokumentumok megfelelő minősítése után 

a minőségirányítás működtetését vizsgálják meg. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő hiá-

nyosságoknak  a hibajavító tevékenység alapján történő kijavítása után ( ha szükséges) befe-

jező auditra kerül sor. 
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8. Tanúsítvány átadás  

Megfelelő tanúsító jegyzőkönyv esetén a tanúsító cég javaslatával felterjesztik  a vizsgált cé-

get a tanúsítványt kiadó bizottsághoz. A bizottság megvizsgálja a felterjesztést és kedvező 

esetben kiadja a tanúsítványt. 

Mi szükséges az ISO 9001:2000 megvalósításához? 

A bevezetés ügye mellett elkötelezett felső vezetés és cég kollektíva. 

Megfelelően képzett és jól kiválasztott minőségirányítási vezető (a vezetés minőséggel 

foglalkozó képviselője). 

Stabil szervezet, optimális körülmények. 

Fogadóképes szakmai személyzet. 

Pénzügyi fedezet. 

Milyen eszközöket kell alkalmazni az ISO 9001:2000 megvalósításához?  

A felkészítésben résztvevő felelősök megnevezése és rendszeres beszámoltatása,  

Ütemterv kidolgozása és bevezetése 

Széleskörű gyakorlattal rendelkező tanácsadó alkalmazása 

A rendszer belső felülvizsgálatának lehető legkorábbi megkezdése 

Az emberi erőforrás fejlesztése (a szervezet minden tagjának növelni kell munkája minő-

ségét) 

Megfelelő munkamódszer 

Hol a helye a minőségirányítási rendszereknek a többi irányítási rendszer kapcsolatában? 

A minőségirányítási rendszer a szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek 

központjában a minőségcélokkal kapcsolatos eredmények elérése áll, hogy kielégítse az 

érdekelt felek igényeit, elvárásait, illetve követelményeit. A minőségcélok kiegészítik 

a szervezet egyéb céljait, amelyek a növekedéssel, a finanszírozással, a jövedelmezőség-

gel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatosak. A szerve-

zet irányítási rendszerének különböző részei integrálhatók – a minőségirányítási rendszer-

rel együtt – egy közös irányítási rendszerbe, amely közös elemeket használ. Ez megköny-

nyítheti a tervezést, az erőforrások elosztását, a kiegészítő célok kitűzését és a szervezet 

átfogó teljesítésének értékelését. A szervezet irányítási rendszerét a rendszerrel szemben 

támasztott követelmények tükrében lehet értékelni. Az irányítási rendszereket auditálni is 

lehet olyan nemzetközi szabványok követelményei szerint, mint az ISO 9001 és az ISO 

14001. Az irányítási rendszerek ilyen auditjait külön-külön vagy közösen is lehet végezni.  

6.4. A járműfenntartás területén végzendő folyamatos minőségirányítási 

tevékenységek 

A minőségirányítási rendszer mérési, figyelési és ellenőrzési módszerei 

Ellenőrzési lapok kitöltése, értékelése,  

Minőségcélok teljesítésének ellenőrzése (Folyamatos fejlesztés) 

Vevői elégedettség mérése, értékelése 

Vevői reklamációk kezelése 

Saját dolgozók javaslati rendszere 

Vevői auditok 
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Belső auditok 

A helyesbítő tevékenységek, a megelőző tevékenységek alkalmazása 

Heti/havi vezetői értekezleteken minőségirányítási kérdések  

A minőségirányítási rendszer hatékonyságának figyelése 

Vezetőségi átvizsgálás 

Tanúsítói/felügyeleti audit 
 

 
6.3.2. ábra. A folyamatos fejlesztés kapcsolatai 
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A cég folyamatosan mérje és ellenőrizze a szolgáltatások jellemzőit. A szolgáltatás teljesítése 

nem történhet meg mindaddig, amíg a meghatározott tevékenységek nem fejeződtek be, kivé-

ve, ha a vevő kifejezett kérésre nem tekint el ezektől. 

Dokumentált formában gondoskodni kell arról, hogy a nem megfelelő szolgáltatást azonosít-

hassuk, teljesítését leállíthassuk, felfüggeszthessük mindaddig, amíg a vele szemben támasz-

tott követelmények nem teljesülnek. A helyesbített szolgáltatást ismételten igazoló ellenőr-

zésnek kell alávetni. Ha a szolgáltatás nem megfelelőségét a teljesítés közben fedezik fel, 

gondolkodni kell a következményekkel kapcsolatos intézkedések megtörténtéről. A cégnek 

a vevő megelégedettségével, a vevői igényekkel, a folyamatok jellemzőivel, a trendekkel, 

a beszállítókkal kapcsolatban adatokat kell gyűjtenie, amelyek elemzése és felhasználása al-

kalmas lehet javító-, fejlesztő intézkedések megtételére. 

A cégnek a minőségirányítási rendszer működésének folyamatos tökéletesítése érdekében – 

elemezve az auditok eredményeit, a begyűjtött adatokat, a helyesbítő és a megelőző tevékeny-

ségeket, a vezetőségi átvizsgálás eredményeit, rendre felülvizsgálva a minőségpolitikát, 

a minőségcélokat – meg kell terveznie javító-, továbbfejlesztő intézkedéseit. 

A cégnek a nem megfelelőségek okainak kiküszöbölésére, az ismétlődések elkerülése érdeké-

ben helyesbítő tevékenységet kell végeznie. A helyesbítő tevékenységnek ki kell térnie a ve-

vői panaszok elemzésére, a nem megfelelőségek felfedésére, az okok megállapítására, az is-

métlődés megakadályozó tevékenység tervezésére és végrehajtására, a helyesbítő tevékenység 

eredményeinek feljegyzésére, a helyesbítő tevékenység ellenőrzésére. Ez a folyamatos fej-

lesztés alaptevékenysége. 

 

Francis Bacon angol filozófus: 

(1561-1626) 

JÓ TANÁCSOK ZENEI KARMESTEREKNEK  

1. Határozd meg, mit kell tenni. 

2. Alakítsd át ezt világos és egyértelmű utasításokra. 

3. Győződj meg arról, hogy mindenki, aki a végrehajtásban 

érintett, megérti, mit várnak el tőle. 

4. Ellenőrizd, hogy mindenkinek megvan-e a tudása és a ké-

pessége a munka maradéktalan elvégzéséhez és szükség sze-

rint képezd ki. 

5. Bocsáss rendelkezésre berendezést és eljárást, hogy lehetővé 

tedd a munka hibátlan és hatékony elvégzését. 

6. Ellenőrizd, hogy a munkát hibátlanul elvégezték. 

 

Ez lehet az ISO 9001 alapgondolata is!  
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7. A szervizekre vonatkozó előírások 

 

Hatósági előírások, rendeletek 

3/1969. (VIII. 29.) KGM rendelet a hegesztő szakmunkások minősítéséről és a hegesztő szak-

emberek továbbképzéséről. 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, a többször módosított és kiegészített KRESZ. 

1/1978. (I. 28.) KGM-KPM-ÉVM együttes rendelete az Emelőgépek balesetelhárító és egés-

zségvédő óvórendszabály hatályba léptetéséről. 

3/1979. (V. 29.) EüM rendelet az egyéni védőfelszerelésekről. 

47/1979. (XI. 30.) MT r. többször módosított egységes szerkezetbe foglalt rendelet a munka-

védelemről. 

4/1980. (XI. 25.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 

2/1981. (II. 7.) EüM rendelet a munkahelyek általános egészségügyi követelményeiről. 

4/1981. (III. 31.) EüM rendelet a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleménye-

zéséről. 

2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítményekkel való ellátására. 

7/1985. (VII. 20.) ME rendelet a munkavédelmi minősítésről. 

9/1985. (VII. 20.) ME rendelet a munkavédelmi oktatásról és vizsgáztatásról. 

8004/1985. (MüK 20.) OMvF tájékoztató a munkavédelmi minősítésre kijelölt intézmények-

ről. 

3/1986. (III. 9.) KM rendelet a munkavédelemről. 

16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról szóló 

26/1985. (V. 11.) MT rendelet végrehajtásáról. 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltét-

eleiről. 

13/1993. (V. 12.) KHVM rendelet a gázüzemű járművek üzemeltetésével összefüggő egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról. 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról. 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról. 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészség-

ügyi követelményeinek minimális szintjéről. 
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27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek be-

jelentéséről és kivizsgálásáról. 

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről. 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről. 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményei-

nek minimális szintjéről. 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folya-

matok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környe-

zetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről. 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 

MI 17230: 1976 Ergonómia fogalommeghatározásai 

 

Veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatos rendeletek 

2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról 

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A hulladékok csoportosítását, besorolását  

109/2005. (VI.23.), Kormányrendelet Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak vissza-

vételéről 

267/2004. (IX.23.) Kormányrendelet A hulladékká vált gépjárművekről 

264/2004. (IX.23.) Kormány rendelet  Az elektromos és elektronikai berendezések hulladéka-

inak visszavételéről. 

3/2002. (II.22.) KöM rendelet A rendelet veszélyes hulladékokra vonatkozó követelményeit 

nem kell alkalmazni a következő veszélyes hulladékokra 

152/1995. (XII. 12.) Kormányrendeleta A környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevé-

kenységek köréről 

120/2004. (IV.29.) Kormányrendelet A hulladékszállítás bejelentéséhez szükséges bejelentő-

lap. 

224/2004. (VII.22.) Kormányrendeleta A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és 

a közszolgáltatási szerződésről. 

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet A köztisztasággal és a települési szilárd hulla-

dékkal összefüggő tevékenységekről  
 

Vonatkozó szabványok 

Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű 

erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások  

MSZ 1600-1 

– Poros helyiségek MSZ 1600-2 

– Időszakosan nedves helyiségek MSZ 1600-3 
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– Nedves helyiségek MSZ 1600-4 

– Marópárás helyiségek MSZ 1600-5 

– Meleg helyiségek MSZ 1600-6 

– Szabadterek MSZ 1600-7 

– Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek MSZ 1600-8 

– Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek MSZ 1600-9 

– Helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyisé-

gek és -töltőállomások létesítése 

MSZ 1600-16 

Belsőtéri mesterséges világítás. Általános követelmények MSZ 6240-2 

– Világítástechnikai jellemzők ellenőrzése MSZ 6240-3 

– Világítástechnikai jellemzők előírt értékei MSZ 6240-4 

Emelkedőházas, fogasrudas emelő MSZ 6728 

Tűzveszélyes folyadékot szállító közúti tartályos jármű. Tűzrendészeti 

és biztonsági előírások 

MSZ-9940 

Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavé-

delmi követelményei 

MSZ 14399 

Biztonsági szín- és alakjelek MSZ 17066 

Imissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékű és 

legnagyobb A hangnyomásszintek 

MSZ 18151-2 

Mozgó munkaállványok. Általános biztonságtechnikai és vizsgálati 

követelmények 

MSZ 19172-1 

Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Vegyi anyagok MSZ 21461-1 

– Porok MSZ 21461-2 

Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelmé-

nyei 

MSZ 21875 

Festőberendezések műszaki és biztonságtechnikai követelményei MSZ-05-20.0301 

Festő helyiségek és festékbevonat szárító biztonságtechnikai követel-

ményei 

MSZ-05-20.0511 

Kerékkitámasztó ékek közúti járművekhez MSZ-05-50.2001 

Kézi hidraulikus járműemelők MSZ-05-50.8102 

Motorkiemelő berendezés. Követelmények. Vizsgálat. Minősítés MSZ-05-50.8109 

Gépjárműszerviz- és garázsberendezések. Porlasztó vizsgáló készülé-

kek. Követelmények. Típusvizsgálat. Minősítés 

  

MSZ-05-50.8201 

Gépjárműmotorok, befecskendező szivattyúját vizsgáló próbapad. Kö-

vetelmények. Vizsgálat 

MSZ-05-50.8204 

Mozgatható mosóberendezések. Műszaki követelmények. Vizsgálatok MSZ-05-50.8611 

Jól láthatóságot biztosító védőruhák láthatósági követelményei MSZ-07-3607 

Gépjárművek hidraulikus krokodilemelőinek biztonságtechnikai köve-

telményei 

MSZ-07-4014 

Aknaperem emelő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálata MSZ-07-4015 



7. A SZERVIZEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 229 

© Lukács Pál, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

Gépjárműemelők biztonságtechnikai követelményei MSZ-07-4028 

Közúti jármű szerelőaknák, emelt járműállások létesítési és biztonsági 

követelményei 

MSZ-07-4050 

Gépjármű fényező-, szárító fülke biztonságtechnikai követelményei MSZ-07-4051 

Görgős fékerőmérő berendezések gépjárművekhez. Követelmények. 

Típusvizsgálat. Minősítés 

MSZ-07-4405 

Futóműellenőrző berendezések gépjárművekhez. Követelmények. Tí-

pusvizsgálat. Minősítés 

MSZ-07-4407 

Leszerelt gépkocsikerekeket kiegyensúlyozó gépek követelményei, 

vizsgálata és minősítése 

MSZ-07-4409 

Felszerelt gépkocsikerekeket kiegyensúlyozó berendezések követelmé-

nyei, vizsgálata és minősítése 

 MSZ-07-4411 

Gépjárművekhez alkalmazott elmozdulólapos futóműellenőrző beren-

dezések. Műszaki és biztonsági követelményei, vizsgálata és minősítése 

MSZ-07-4413 

– Időszakos pontosságellenőrzés MSZ-07-4414 

Gumiabroncs töltő és ellenőrző berendezések   

– Időszakos pontosságellenőrzés MSZ-07-4415 

Közúti járművek fenntartásának fogalommeghatározásai MSZ-07-4433 

Gépjármű emelők időszakos vizsgálata MSZ-07-4446 

Gépjárművek javításánál alkalmazott munkaállványok. Általános biz-

tonságtechnikai és vizsgálati követelmények 

MSZ-07-4452 

Közúti járműveknél alkalmazott tartóbak, tuskó biztonságtechnikai kö-

vetelményei 

MSZ-07-4453 

Gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztását és teljesítményét mérő görgős 

próbapadok követelményei, vizsgálata és minősítése 

MSZ-07-4454 

Közúti járművek szerelhető kerékpántperemes kerekeinek feltöltésekor 

alkalmazott védőeszköz 

MSZ-07-4456 

Munkavédelem. A gumiipar általános biztonságtechnikai követel-

ményei 

MSZ-09-30.0050 

– Gumiipari termelő berendezések biztonságtechnikai követel-

ményei 

MSZ-09-30.0050 

Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett mun-

kák biztonságtechnikai követelményei 

MSZ-09-57.0033 
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