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GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI ISMERETEK TANTÁRGY  

ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN  

2019/2020. tanév 

12. A 

Bevezető 

A gépgyártás-technológiai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

követelményei részét képezik az ágazati szakképzési kerettantervekről szóló miniszteri rendelet által 

előírt ismereteknek, készségeknek és képességeknek. 

A gépgyártás-technológiai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgára 

jellemző az igényes felépítés, az alkalmazás és integrálás összetettségének mérése. 

A gépgyártás-technológiai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga célja 

annak megállapítása, hogy a vizsgázó: 

− rendelkezik-e műszaki szemlélettel és a műszaki műveltség részét képező gépészeti 

alapismeretekkel, 

− képes-e ismereteit a mindennapokban tapasztalt fizikai jelenségekkel, technikai eszközök 

működésével összekapcsolni, 

− elsajátította-e a gépészet alapfogalmaihoz kapcsolódó összefüggések alkalmazását, 

− rendelkezik-e a fizikai alapmennyiségek mértékegységeinek és mértékeinek ismeretével, 

átszámítási mechanizmusával, 

− képes-e a gépészet alapvető fontosságú tényeinek, fogalmainak és alaptörvényeinek szabatos 

definiálására, jellemzésére, 

− képes-e megszerzett ismeretei felhasználásával műszaki összefüggéseket megmagyarázni és 

folyamatokat összehasonlítani, 

− képes-e gépészeti jellegű alapszámításokat elvégezni, 

− tudja-e a műszaki ábrázolás szabályait és eszközrendszerét helyesen alkalmazni, 

− elsajátította-e a speciális szakmai ismeretek tanulásához szükséges műszaki feladatmegoldó 

képességet, 

− le tudja-e vezetni, igazolni, ábrázolni és értékelni a gépészeti összefüggéseket és 

folyamatokat, 

− tudja-e a vonatkozó szabványelőírásokat alkalmazni, 

− rendelkezik-e az alapfogalmak, a folyamatok, a jelenségek és törvényszerűségek integrálási 

képességével.  
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Szóbeli vizsgarész „A” feladat témakörei: 

I. Gépészeti technológiák 

• öntési eljárások 

• hengerlési eljárások 

• kovácsoló eljárások 

• csőgyártó eljárások 

• lemezalakító eljárások 

• hőkezelés 

• gázhegesztés 

• ívhegesztés 

• gépi forgácsoló eljárások 

• esztergálás 

II. Gépészeti anyagok 

• szabványok, acélok és ipari vasak osztályozása 

• ipari anyagok és tulajdonságaik 

• fémek és ötvözetek 

• vas-vaskarbid diagram 

• nem vas fémek és ötvözeteik 

III. Geometriai mérések, anyagvizsgálatok 

• gépészeti mérések alapfogalmai 

• gépészeti mérések dokumentumai 

• gépészeti mérések eszközei 

• anyaghibákat feltáró vizsgálatok 

• mechanikai és technológiai tulajdonságok vizsgálata 
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Szóbeli vizsgarész „B” feladat témakörei: 

IV. Műszaki mechanika 

• statika alaptételei, erőpár, szilárdságtan módszerei 

• erő, erőrendszerek eredője 

• forgatónyomaték, nyomatéki tétel, Hooke törvény 

• kényszerek, egyensúly 

• súlypont, elsőrendű statikai nyomaték 

• tartók és igénybevételi ábrái 

• húzó-nyomó igénybevétel és alakváltozás 

• hajlító igénybevétel, másodrendű statikai nyomaték 

• nyíró igénybevétel, kivágás erőszükséglete 

• csavaró igénybevétel és alakváltozás 

• összetett igénybevétel, kifáradás 

V. Gépelemek 

• csavarok és csavarkötések 

• oldható tengelykötések: ék-, retesz-, bordás-, és kúpos kötés 

• nem oldható fémipari kötések: szegecskötés, forrasztás, ragasztás, sajtolt és zsugorkötés 

• tengelyek 

• csapágyak 

• tengelykapcsolók 

• fékek 

• csövek, csőszerelvények 

• kényszerkapcsolatú (alakzáró) hajtások: fogaskerékhajtás 

• kényszerkapcsolatú (alakzáró) hajtások: csigahajtás, lánchajtás 

• erőzáró (súrlódásos) hajtások: dörzs-, lapos- és ékszíjhajtás 
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