
Egyre több gépkocsit gyártanak elektronikus berendezésekkel, rendszerekkel 

felszerelve. Ezeknek az a céljuk, hogy növeljék a menetbiztonságot, 

csökkentsék a károsanyag-kibocsátást vagy egyszerűen tegyék 

kényelmesebbé a vezető munkáját. Közlekedésbiztonsági szempontból 

legfontosabbak pl. a blokkolásgátló (ABS), a menetstabilitás-növelő rendszer 

(ESP) vagy a haszongépjárművek automatikus vészfékező rendszere. 

Ezeket a rendszereket az időszakos műszaki vizsgákon ma még egyáltalán 

nem, vagy nem kellő részletességgel ellenőrzik. Rendszerhiba, 

elhasználódásból származó hiba, a rendszer kiszerelése vagy manipulációja a 

műszaki vizsgákon elkerülheti a vizsgabiztos figyelmét.  

Ezért Németországban már 2006-TÓL kötelezővé tették a műszaki vizsgán a 

gyárilag felszerelt, közlekedésbiztonsági szempontból fontos elektronikus 

berendezések meglétének és alkalmasságának ellenőrzését. ( A vizsgáltok 

szükségességét alátámasztja, hogy segítségével 2006 áprilisa és decembere 

között műszaki vizsgán 38 000 hibás vagy manipulált légzsákrendszert találtak 

NSzK-ban a vizsgabiztosok.) 

Ezt a kiegészítő vizsgálati folyamatot „rendszeradat-vizsgálatnak” 

(Systemdatenprüfung) nevezik. 

A németországi tapasztalatok alapján az Európai Unió 2010/48/EU irányelve 

2011. december 31-től előirja a modern elektronikai rendszerek vizsgálatát.  
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A 2010/48/EU irányelv Magyarországra vonatkozóan is előírja az 
elektronikusan irányított közlekedésbiztonsági rendszerek vizsgálatát. 

Az irányelv szerint a bevezetés határideje: 2011. december 31. 

 Ahhoz azonban, hogy az elektronikus rendszerek vizsgálatát Magyarországon 
bevezessék, még komoly és időigényes munkára van szükség. A 
rendszeradat-vizsgálat bevezethetőségének jogi és műszaki feltételei vannak: 

• Az EU irányelvet be kell illeszteni a magyar jogrendszerbe. 

• A németnyelvű vizsgálóprogramot (szoftvert) le kell fordítani magyarra, 
vagy megfelelő magyar programot kell készíteni. 

• A vizsgálatokhoz szükséges adatbázist és szoftvert el kell juttatni a 
vizsgálóhelyekre. 

• A vizsgabiztosokat ki kell képezni  a rendszervizsgálatok elvégzésére. 

ENNEK AZ ISMERTETÉSNEK CSAK AZ A CÉLJA, HOGY  
A TOVÁBBKÉPZÉS  KERETÉBEN ISMERTESSE A  

RENDSZERADAT-VIZSGÁLAT LÉNYEGÉT!  

A rendszer viszonylag gyors bevezetésének alapfeltételei az alábbiak:   

 Ne igényeljen kiegészítő és speciális ellenőrző készülékeket 
(pl. ne kelljenek kiegészítő elektronikus ellenőrzőkészülékek). 

 A vizsga valamennyi vizsgahelyen végrehajtható legyen. 

 A vizsga rendszerenként ne tartson tovább 40…80 másodpercnél. 

Ezeknek a feltételeknek a következőkben ismertetett egyszerű vizsgálat eleget 
tesz. 
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Motorvezérlés 

indításgátlás  
sebességkorlátozás 
sebességtartás 
adaptív sebességtartás (ACC)  
emissziós értékek szinten tartása (OBD) 

Menetdinamikai rendszerek a fékrendszerbe történő beavatkozással 

elektronikus fékerő-elosztás (EBD) 
fékasszisztens 
blokkolásgátló (ABS) 
kipörgés-gátló (ASR, TC) 
menetstabilitási szabályozó rendszer (ESP) 
elektronikus pótkocsi fékvezérlés (CAN) 

Világító- és jelzőberendezések 

automatikusan bekapcsolódó világítás 
automatikus fényszórómagasság-szabályozó berendezés 
dinamikusan vezérelt kanyarlámpák 

Kormányberendezés 

elektronikusan vezérelt rásegítés 
automatikus vezérlésű kormány-beavatkozás sávelhagyás vagy stabilitás-vesztés 
esetén  
automatikus parkolás szabályozás (APC)  

Autóbuszok 

jelző rendszerek 
ajtók vezérlése 
egyéb funkciók (indítás, térdeplés…)  
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A közlekedésbiztonsági rendszerek vizsgálatának az a célja, hogy a jármű 

eredeti biztonsági szintje ne csökkenjen 

  a rendszer meghibásodása 

  elemeinek elhasználódása 

  egyes részeinek kiszerelése, vagy pótlásának elmulasztása 

  szakszerűtlen beavatkozás, beszerelés 

miatt. 

 

A vizsgabiztosnak tudnia kell 

  a gyártó milyen berendezésekkel látta el a járművet? 

  ezek megléte,  

  működése,  

  hatékonysága hogyan ellenőrizhető? 
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Az ábra baloldalán a szoftver (program) által a vizsgabiztos rendelkezésére 

bocsátott információk láthatók. Ezek: 

A jármű rendszereinek felszerelési információi 

A jármű azonosító adatainak beolvasása után a képernyőn megjelennek 

azok a közlekedésbiztonsági rendszerek, amelyeket a gyártó a járműbe 

beépített, és amelyeket vizsgálni kell (pl. ESP, légzsákok, 

kanyarfényszóró stb.). 

Azonosító jegyek 

Hol találhatók meg azok a jellegzetes szerkezetek (ellenőrző lámpák, 

kapcsolási lehetőségek, figyelmeztető feliratok stb.), amelyek 

meglétéről ellenőrizve meggyőződhetünk az adott rendszer 

beépítettségéről?   

Ellenőrzési eljárás 

Hogyan győződhetünk meg a rendszer elemeinek sértetlenségéről,  

hogyan futtatható le a sajátdiagnosztika, hogyan végezhető el a 

működési- és hatásvizsgálat? 

Ezek alapján végezheti el  

  az egyszerű vizsgálatnál a vizsgabiztos,  

  a műszeres vizsgálatnál a HU-adapter  

a felszereltségi, működési és hatásvizsgálatokat. 
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Az alvázszám és a jármű főbb adatainak begépelése után  program azonosítja 

a vizsgálandó járművet.    

Gyorsítható az adatbevitel, ha a forgalmi engedélyen lévő vonalkódról vagy 

QR-kódról (lásd ábra) leolvasóval visszük be az adatokat.  

(A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód, amit a japán Denso-Wave cég 

fejlesztett ki 1994-ben. Nevét az angol Quick Response (=gyors válasz) 

rövidítéséből kapta, utalva a gyors visszafejtési sebességre.)   
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A kezdőlap szerkezete a következő: 

A vizsgálati technológia nyelvre kattintva a lap felsorolja az adott gépkocsira 
gyárilag felszerelt és vizsgálandó elektronikus rendszereket. Az ábrán  
példaként bemutatott gépkocsin ezek a következők: 

  légzsák (utasoldali légzsák kikapcsolással) (ez tartalmazza a vezető- és 
utasoldali légzsákot, a vezető- és utasoldali oldallégzsákot, vezető-, utasoldali 
és hátsó  fejlégzsákot és az övfeszítőket) 

  elektromechanikus szervokormány 

  menetstabilizáló program (ez tartalmazza a blokkolásgátlót, a 
kipörgésgátlót, az elektronikus fékerőelosztást, az elektronikus 
differenciálzárat és a fékasszisztenst)  

  automatikus világításkapcsolást  

A további nyelvek a felső sorban: 

  tapasztalatok 

  egyéb információ 

  azonosító jelek, csatlakozók helye 

  engedélyezett gumiabroncs-méretek 

  műszaki adatok 

A légzsák sor végén lévő > jelre kattintva kezdhetjük  el a légzsákok 
vizsgálatát  
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A légzsákvizsgálat első lapja a beépítés meglétének ellenőrzése. Ennek 

lépései: 

  Van-e légzsákellenőrző lámpa a kombinált műszer-egységben? 

  Láthatóak-e a légzsák (AIRBAG) felirat azokon a burkolatokon, amelyek 

alatt légzsáknak kell lennie? 

 Van-e kulcsos légzsák-kapcsoló az utas előtti kesztyűtartó-fedélen? (a 

kapcsoló helyét és alakját az ábra szemlélteti) 

Ha a fenti jellegzetességek megtalálhatók, akkor a zöld „tovább” gombra 

kattintva léphetünk a légzsákvizsgálat második lapjára.. 
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A légzsákvizsgálat második lapja a szemrevételezés elemeit ismerteti. Ezek a 

következők: 

  Sérülésmentesek-e a légzsákok és az övek ill. övfeszítők? 

  Akadályozza-e valami a légzsákok felfúvódását (pl. üléshuzat vagy 

hasonló)? 

Ha a légzsákrendszer szemrevételezésekor nem tapasztalunk hibát, a 

„tovább” gombra kattintva jutunk a légzsákvizsgálat következő lapjára.   
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A légzsák-vizsgálat harmadik lapja az utaslégzsák használatára vonatkozó 

figyelmeztető tábla meglétének ellenőrzését részletezi. 

Meg kell győződnünk arról, hogy van-e az előírt helyen, és olvasható-e az 

utaslégzsák használatára vonatkozó figyelmeztető tábla. (Az ábra a tábla 

helyét mutatja.) 

Ha a tábla nincs a helyén vagy sérült, akkor a vizsgabiztos ragasszon új táblát 

az ábrán mutatott helyre. 

Ezt követően a „tovább” gombra kattintva kerülünk a légzsákvizsgálat 

következő lapjára.  
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A légzsákvizsgálat negyedik lapja az utaslégzsák kikapcsolását ellenőrzi. 

Ennek lépései: 

  A gyújtáskulccsal az utaslégzsák  kapcsolóját fordítsa „kikapcsolt” (OFF) 

helyzetbe 

   Kapcsolja be a gyújtást 

  a kombinált műszeren a légzsákellenőrző lámpa kigyullad 

  majd kb. 4 másodperc múlva kialszik 

 a középkonzolon világít az „utaslégzsák kikapcsolva” (PASSANGER 

AIR BAG OFF) jelzés 

Ha valamelyik kijelzés nem világít, vagy a légzsákellenőrző lámpa nem alszik 

el, a rendszer hibás. 

Ha minden rendben van, a zöld gombra kattintva jutunk a légzsákvizsgálat  

negyedik (utolsó) lapjára 
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A légzsákvizsgálat utolsó lapja szerint a rendszer öndiagnosztikáját 

aktivizáljuk.   

  Kapcsolja ki a gyújtást 

  A gyújtáskulccsal az utaslégzsák  kapcsolóját fordítsa „bekapcsolt” (ON) 

helyzetbe 

   Kapcsolja be a gyújtást 

  a kombinált műszeren a légzsákellenőrző lámpa kigyullad 

  majd kb. 4 másodperc múlva kialszik 

 a középkonzolon nem világít az „utaslégzsák kikapcsolva” 

(PASSANGER AIR BAG OFF) jelzés 

A rendszer hibás, ha 

 a légzsákellenőrző lámpa nem gyullad ki 

 a légzsákellenőrző lámpa folyamatosan világít 

 a középkonzolon világít az „utaslégzsák kikapcsolva” (PASSANGER AIR 

BAG OFF) jelzés 

Ha minden rendben van, a légzsákvizsgálat , és zöld gombra kattintva 

rátérhetünk a következő (a konkrét esetben az elektronikus szervokormány) 

rendszer vizsgálatára. 
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A következő nyelv (pirossal bekarikázva) a műszaki vizsgák tapasztalatai 

alapján azokra a jellegzetes hibákra hívja fel a figyelmet, amelyekre az adott 

típus vizsgálatakor érdemes odafigyelni. 

A példán bemutatott jármű esetében ez a hátsó keresztlengőkar 

gumiperselyének (Silentblock) állapotát érdemes megvizsgálni.  A 

tapasztalatok alapján ugyanis a gumi anyaga túl lágy. Ha a gumi felületén mély 

berepedések vannak, vagy a fém és a gumi a vulkanizálás mentén elvált 

egymástól, az hibának számít.   
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A következő nyelv ugyancsak típusra jellemző információkat közöl.  

Ha a kombinált műszerben a kormányellenőrző lámpa (magában vagy az ESP 

és guminyomás-ellenőrző lámpával együtt) folyamatosan világít, ez arra utal, 

hogy az akkumulátor lekötését követően, az akkumulátor visszakötése után 

nem végezték el a kormánykerék-elfordulás érzékelő inicializálását.  (Az 

inicializálás azt jelenti, hogy az elektronikus vezérlő egység részére meg kell 

adni a teljes elfordításához tartozó jeleket.) 

Az inicializálás lépései a következők: 

  A motor indítása után 

  20 km/h-nál nagyobb sebességgel 

  tegyünk meg 50 m-nél hosszabb utat. 

  Ezt követően a kormánykereket fordítsuk el ütközésig balra, majd jobbra. 

Sikeres inicializálás után a jelzőlámpák kialszanak.  
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A következő nyelvre kattintva ábrás és szöveges információt kapunk a 

műszaki vizsga végzéséhez azonosító jelek (az alvázszám és az adattábla) és 

a diagnosztikai csatlakozó helyéről. 

16 



A következő nyelvre kattintva a járműre engedélyezett gumiabroncsok és 

kerékpántok felsorolása jelenik meg. 

A táblázat az engedélyezett gumiabroncsok az együtt használható első és 

hátsó kerekek gumiabroncsainak  

  jelét (pl. 295/65 R15) 

  terhelési és sebességindexét  (pl.: 91H) 

  pántszélességét (pl.: 6.0) és 

  ET-számát adja meg. 

  

ET-szám: középsík-eltolás (mm) 

A középsík-eltolás a kerékpánt középsíkja  

és a tárcsa kerékagyhoz csatlakozó  

felületének távolsága.  

17 



A jobboldali utolsó nyelvre kattintva a jármű legfontosabb műszaki adatait 

jeleníthetjük meg. 
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2009-ben kezdték el kipróbálni az elektronikus rendszerek műszaki 

vizsgálatára kialakított – az előzőekben ismertetett rendszer továbbfejlesztő új 

módszert. Ehhez egy úgynevezett HU-adaptert (PTI-adaptert) fejlesztettek ki, 

amely a laptop (vagy PDA) és a jármű diagnosztikai csatlakozója közé van 

illesztve. A diagnosztikai csatlakozóból érkező jeleket úgy alakítja át, hogy a 

laptop fogadni tudja, és a laptopból érkező parancsokat a csatlakozón 

keresztül a járműnek tudja közvetíteni.  

A jármű alvázszámát – kézzel vagy kódbeolvasóval – beadva a program 

gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül megvizsgálja, hogy megvannak-e és 

működőképesek-e a jármű elektronikus rendszerei?  

  

HU= Hauptuntersuchung (a műszaki vizsga német elnevezése) 

PTI=Periodical Technical Inspection (a műszaki vizsga angol elnevezése) 
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