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A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek 

kidolgozása a műszaki szakterület Gépészeti szakmacsoportjába tartozó szakközépiskolák számára készült. A 

tantárgy az érettségi vizsgán, a szabadon választható vizsgatárgyak körét bővíti. 

A Gépészeti alapismeretek komplex vizsgatárgy, részletes követelményei alapvetően a Gépészeti 

szakmacsoportos alapozó ismeretek témaköreire épülnek. 

A részletes vizsgakövetelmények közép- és emelt szinten egyaránt kompetencia elv alapján készültek. Az emelt 

szintű követelmények tartalmazzák a középszintű követelményeket. Középszinten alapvetően az ismeret és a 

megértés szintje a jellemző, emelt szinten fokozottabban előtérbe kerül az alkalmazási és integrálási képesség. 

Az emelt szintű vizsgakövetelmények figyelembe vették a szakmai előkészítő érettségi azon célját is, hogy 

bizonyos technikus szakokhoz, vagy egyes akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítésekhez - az 

intézmény pedagógiai programjában rögzített előírásokkal összhangban - szükségessé válhat az emelt szintű 

vizsga letétele. 

A középszintű 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, 

- tudja-e a műszaki ábrázolás szabályait és eszközrendszerét helyesen alkalmazni. 

Az emelt szintű vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a fentiekben felsoroltakon túlmenően 

- elsajátította-e a speciális szakmai tantárgyak tanulásához szükséges műszaki feladatmegoldó képességet, 

- tudja-e levezetni, 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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Kompetenciák 

1. A szakmai nyelv alkalmazása 

2. Az ismeretanyag differenciálása 

3. Problémaközpontú gondolkodás 

4. Jelenségek, összefüggések használata és értékelése 

Témák Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

1.1. A szakmai fogalmak 

helyes használata 
A fogalmak felismerése szövegben 

A szakmai fogalmak lényegesebb 

elemeinek kiemelése 

Az összetartozó fogalmak együttes 

használata 

A fogalmak teljes mondatokba foglalása 

A fogalmak jelentésváltozatainak 

megkülönböztetése 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag bemutatása, 

értelmezése 

A gondolatok tömör, teljes mondatokban 

történő kifejezése 

A mondatok egymáshoz való illesztése 

Önálló előadásmód 

Témák Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

2.1. Lényegkiemelés Az ismeretanyag legfontosabb 

bemutatása 

A bemutatás időkorlátainak betartása 

Lényeges és kevésbé lényeges szempontok 

megkülönböztetése 

Információk szétválogatása 
2.2. Modellalkotás Összefüggéseket mutató elemek 

felismerése 

Ábrázolások bemutatása 

Adatok és ábrák közötti összefüggések 

értelmezése 

Egyszerűbb következtetések 

Tények és törvényszerűségek közötti 

összefüggések felismerése 

Témák Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

3.1. A probléma 

felismerése 
A feladat helyes értelmezése 

A megoldandó probléma kiemelése 

A szakmai feladat pontos felismerése, 

precíz végrehajtása 

A feladatok elvárásainak megfogalmazása 

3.2. A problémamegoldás 

folyamata 
A megoldási lépések vázlatának 

elkészítése 
A szükséges információk feldolgozása 

A felismert és megfogalmazott vázlatok 

összevetése 
3.3. A problémamegoldás 

értékelése 

A várható eredmények műszaki 

értékelése 
Következmények felismerése, 

megfogalmazása 

Témák Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

4.1. A műszaki szemlélet 

kialakulása 
A műszaki probléma tartalmának 

felismerése és megfogalmazása 

Különböző területek közötti kapcsolatok 

bemutatása 

A műszaki feladatok elvárásainak 

megfogalmazása 

4.2. A számítások, 

szerkesztések folyamata 
A megoldási lépések vázlatának 

elkészítése, összefüggések felismerése és 

használata 

A felismert és megfogalmazott vázlatok 

összevetése, megoldása 

Állítások és következtetések levonása 
4.3. Következtetések 

levonása 

A számított eredmények műszaki 

értékelése 
Tartalmi és formai különbségek 

kiválasztása 
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TÉMAKÖRÖK 

1. Műszaki ábrázolás 

Témakörök 

 

Vizsgaszintek 

Középszint Emelt szint 
1.1 Ábrázoló 

geometriai 

alapismeretek 

1.1.1 Síkmértani 

alapfogalmak 

Mutassa be a szerkesztő rajzolás alapjait 

(rajzlapméretek, vonalfajták, vonalvastagságok, 

feliratmező, szabványírás jellemzői). 

Ismertesse és vázlattal mutassa be a méretmegadás 

négy alapelemét és azok jellemzőit. 

Ismertesse a méretszámok előtt használatos jeleket 

és rajzoljon példákat az alkalmazásukra. 

Ismertesse a méretarányokat. 

Ismertesse a síkmértani szerkesztéseket. 

Végezzen műveleteket síkelemekkel 

(szerkesztéssel és derékszögű vonalzókkal való 

rajzolással). 

Mutassa be a csavarvonal szerkesztését és az 

evolvens származtatását. 

Végezzen műveleteket síkelemekkel 

(szerkesztéssel és derékszögű vonalzókkal való 

rajzolással). 

Szerkesszen szabályos 3, 4, 5, 6, stb. szöget. 

Definiálja az ellipszist, parabolát, hiperbolát, 

mint mértani helyet, magyarázza el 

szerkesztésük módját. 

Szerkesszen ellipszist. 

Szerkessze meg a kosárgörbét. 

Mutassa be az evolvens származtatását, 

szerkesztését. 

Készítse el lemeztárgy szerkesztett rajzát, lássa 

el mérethálózattal 

1.1.2 Térmértani 

alapfogalmak 

Rajzvázlatok készítése során alkalmazza helyesen 

a térmértani alapfogalmakat: 

Sorolja fel a térelemek fajtáit. 

Ismertesse a térmértan alaptételeit illeszkedés, 

merőlegesség, párhuzamosság, kitérő helyzet, 

metszés. 

Sorolja fel sík- és a térmértan közös alapfogalmait. 

Osztályozza a síklapú és görbelapú testeket, 

ábrázolja ezeket. 

Mutassa be a forgástesteket (egyenes körhenger, 

kúp, gömb, tórusz) és magyarázza el 

származtatásukat. 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Mutassa be az egyszerűbb síklapú testeket 

(hasábok, gúla), és magyarázza el 

származtatásukat. 

1.1.3 Vetületi 

ábrázolás 

Mutassa be a merőleges vetítést. 

Értelmezze az európai és az amerikai vetítést. 

Ismertesse az egy- és kétképsíkos ábrázolást, a 

háromképsíkos képsíkrendszer felépítését. 

Mutassa be a térelemeket (pont, egyenes, sík) és 

ábrázolásukat. 

Ábrázoljon egyszerű csonkított hasábot három 

képsíkban és mutassa be a nézetrendet hat nézettel. 

Mutassa be a három képsíkon a sík és egyenes 

döféspontjának, síkok metszésvonalának, 

profilegyenesnek, vetítősíknak, profilsíknak az 

ábrázolását. 

Vázolja fel egy mértani test megadott 

axonometrikus ábrájáról a vetületeit. 

Ismertesse a vetületi ábrázolás fajtáit. 

Hasonlítsa össze a középpontos-, a ferde- és a 

merőleges vetítés lényegét. 

Ismertesse a térnegyedek, térnyolcadok 

fogalmát és mutassa be ezek értelmezését. 

Ábrázoljon térelemeket képsíkon: pont, 

különböző helyzetű egyenesek, kölcsönös 

helyzetű egyenesek. 

Szerkessze meg egy általános helyzetű egyenes 

valódi hosszát. 

Definiálja és ábrázolja a különleges helyzetű 

egyeneseket (vetítőegyenes, profilegyenes). 

Mutassa be az egyenesek kölcsönös helyzetét 

Határozza meg a vetítősík és a nyomvonal 

fogalmát, mutassa be ezt a képsíkrendszerben. 

Ábrázoljon általános helyzetű síkot a 

képsíkrendszerben. 

Keresse meg mértani testek felületén a 

fedőpontokat és a fedőegyeneseket, 

magyarázza el ezek jelentőségét a láthatóság 

megszerkesztésében. 

Mutassa be a három képsíkon a sík és egyenes 

döféspontjának, síkok metszésvonalának, 

profilegyenesnek, vetítősíknak, profilsíknak az 

ábrázolását. 

Magyarázza el a segédképsík felvételének 

szükségességét és okát. 
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1.1.4 

Axonometrikus 

és perspektivikus 

ábrázolás 

Mutassa be a perspektivikus ábrázolást. 

Mutasson be rajzvázlattal izometrikus, dimetrikus, 

frontális axonometriában ábrázolt egyszerű 

mértani testet (pl. hasáb). 

Mértani test vetületi ábráiról készítsen 

axonometrikus szabadkézi vázlatot 

Szerkessze meg adott vetületek alapján egyszerű 

csonkolt szögletes test axonometrikus képét. 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Szerkesszen egyszerűbb síklapú testről 

egypontos és kétpontos perspektivikus képet. 

Szerkesszen izometrikus, dimetrikus vagy 

frontális axonometriában ábrázolt összetett 

mértani testeket. 

Szerkessze meg egyszerű, tengelyszerű 

gépalkatrész axonometrikus képét izometrikus 

axonometriában. 

1.1.5 Síkmetszés Határozza meg a beforgatás és a leforgatás 

szerepét a síkmetszéskor keletkező metszetidomok 

valódi nagyságának meghatározásában. 

Ismertesse vázlatokkal a síkmetszések alapeseteit 

hasábok és gúlák esetében. 

Sorolja fel, hogy milyen metszetidomok 

keletkezhetnek henger és kúp síkmetszése esetén. 

Mutassa be a síkkal metszett egyszerű mértani 

testek palástkiterítésének módszerét. 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Szerkessze meg a vetítősíkkal képzett 

jellegzetes metszetidomokat síklapú testek 

(hasábok, gúlák) esetében. 

Definiálja a metszetidom valódi nagyságát és 

szerkessze meg (rotáció, transzformáció). 

Magyarázza el általános helyzetű síkkal való 

metszés szerkesztésének módját. 

1.1.6 Áthatások Határozza meg az áthatás fogalmát. 

Sorolja fel, milyen kombinációban fordulnak elő 

síklapú és forgástestek közötti áthatások. 

Ismertesse a síklapú és forgástestek áthatás 

szerkesztésének menetét. 

Vázolja fel közös tengelyvonalú és egymást 

merőlegesen metsző tengelyvonalú, henger-

henger, kúphenger esetén keletkező jellegzetes 

áthatási vonalakat. 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Osztályozza az áthatásokat. 

Szerkessze meg síklapú testek áthatásait a 

láthatóság megállapításával együtt. 

Ismertesse a síklapú és forgástest 

Áthatás szerkesztésének menetét. 

Szerkessze meg sík- és görbelapú testek 

áthatásait: hasáb-kúp, henger-gúla stb. 

esetében. 

Sorolja fel, hogy áthatáskor milyen viszonyban 

lehetnek a forgásfelületek tengelyhelyzetük 

szerint. 

Végezze el merőlegesen metsződő helyzetű 

görbelapú testek áthatás szerkesztését szeletelő 

módszerrel: henger-kúp, hengerhenger, kúp-

gömb esetében. 

Szerkessze meg az áthatásokat segédgömbös 

módszerrel, hasábhenger/ gömb esetében. 

1.1.7 Metszeti 

ábrázolás 

Ismertesse a metszeti ábrázolás célját és elvét. 

Ismertesse a metszet és a szelvény fogalmát. 

Sorolja fel a metszetek fajtáit és mutassa be a 

metszősík nyomvonalának jelölését. 

Mutassa be a többsíkos metszeteken az egyes 

metszetek azonosításának módját. 

Rajzvázlaton mutasson be egy-egy példát teljes 

metszetre, a félnézet félmetszetre, lépcsős és 

befordított metszetre, valamint a részmetszetre 

(kitörés). 

Mutassa be a szelvények elhelyezésének 

lehetőségeit, rajzoljon példát metszősík 

nyomvonalára, középvonalra, tetszőleges helyre 

helyezett szelvényre. 

Sorolja fel, milyen esetekben nem szabad 

metszetben ábrázolni az elmetszett tárgyat 

(metszési tilalmak). 

Mutassa be a metszetfelület jelölésének általános 

módját. 

Rajzoljon példát néhány nemfémes anyag 

metszetben történő jelölésére (fa, műanyag, üveg, 

folyadék stb.). 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Vázlatokkal mutassa be a metszetek 

származtatását. 

Ismertesse a vonalzat (sraffozás) szerepét és 

kialakítását. 

Szerkessze meg az egy és többsíkos 

metszeteket egyszerű gépalkatrészeken, 

megadott feladatlapon. 

Elemezze, hogy mi a jelentős különbség a 

lépcsős és a befordított lépcsős metszet között. 

Hasonlítsa össze a szelvényt és a metszetet, 

soroljon fel példákat az alkalmazásaik közötti 

különbségre. 
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1.2 Géprajzi 

alapismeretek 

alkalmazása 

1.2.1 Felvételi 

vázlatkészítés 

Ismertesse a géprajzfajták rendszerét. 

Ismertesse a vázlatkészítés szerepét, szabályait. 

Mutassa be egyszerű gépalkatrész axonometrikus 

rajza alapján a vázlatkészítés technikáját. 

Készítsen vázlatot makettről, alkatrészről, 

gépelemről. 

Ismertesse a mérőeszközök szerepét a 

vázlatkészítésben. 

Ismertesse az összeállítási rajzok jellemzőit, 

készítési szabályait. 

Mutassa be a darabjegyzék készítési 

szabályait. 

Osztályozza a rajzszámozási rendszereket, 

majd magyarázza el felépítésük lényegét és 

eltéréseit. 

Készítsen valós gépalkatrészről szabadkézi 

(felvételi) vázlatot. 

Készítsen egyszerű összeállítási rajzokat. 

1.2.2 

Egyszerűsített és 

különleges 

ábrázolások 

Mutassa be vázlatkészítés folyamán a következő 

ábrázolási módokat: vetületi rendtől eltérő 

elhelyezés, törés, nem teljes vetületek, 

szimmetrikus tárgy, félvetület, a helyi nézet, 

kiemelt részletek, ismétlődő alakzatok, hajlítás 

előtti alak, síkfelület jelölése. 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Mutassa be vázlatkészítés folyamán a 

következő ábrázolási módokat: ferde síkú és 

elfordított vetületek, mozgó alkatrész szélső 

állása, csatlakozó alkatrészek, eredeti körvonal 

(közbenső gyártási alak), felületi kialakítások, 

alkatrészek felfekvő felülete, metszősík előtti 

rész ábrázolása. 

1.2.3 

Mérethálózat 

Ismertesse a méretmegadás általános előírásait. 

Mutassa be a méretek elhelyezésének legfontosabb 

ismérveit a rajzokon: szögek és körosztások, 

szimmetrikus alkatrészek sorozatos kis méretek, 

recézés, közös alapvonalra támaszkodó méretek, 

lekerekítés, éltompítás, szabványos részletek, 

kúposság, lejtés. 

Mutassa be a mérethálózat kialakítását, 

felépítésének elveit, a bázisvonal, alapvonal 

fogalmát, alkalmazását. 

Egészítse ki adott feladatlapon, forgácsolt tengely 

vagy tárcsa jellegű alkatrész rajzát mérethálózattal. 

Ismertesse a géprajzokon leggyakrabban 

előforduló szöveges előírásokat. 

Készítsen szerkesztett ábrákat. 

Ismertesse vázlatkészítés révén a következő 

ábrázolási lehetőségeket, illetve szabályokat: 

húr, ív, nagy sugarak megadása, szabálytalan 

görbe vonal, magától értetődő méretek, 

táblázatos méretmegadás, furatok 

egyszerűsített megadása, szabványos 

alkatrészek méretei 

1.2.4 

Mérettűrések 

Ismertesse a tűrés fogalmát. 

Mutassa be szemléltető ábra segítségével a 

tényleges, a névleges-, az alsó- és a felső 

határméretek értelmezését. 

Értelmezze az alsó és a felső eltérés, valamint a 

tűrés fogalmát. 

Ismertesse az illesztés fogalmát, sorolja fel fajtáit, 

és mindegyikre mondjon egy-egy példát. 

Mutassa be, hogy a szabványos tűrésválasztékból 

hogyan adhatók meg csap és furat jellegű tűrések. 

Adjon meg rajzon tűréseket. 

Ismertesse a tűrésezetlen méretek esetén 

alkalmazandó pontosságára vonatkozó 

előírásokat. 

Írja fel és értelmezze a tűrés kiszámítására 

szolgáló összefüggést. 

Értelmezze az illesztési rendszert. 

Mutassa be vázlattal az egyes illesztésfajtákat. 

Végezze el alaplyuk rendszerben egy 

illeszkedő tengely és tárcsaillesztés megadását. 

Használja a gépipar számára ajánlott illesztés-

választék táblázatokat. 

Végezzen illeszkedő alkatrészek 

kapcsolódására vonatkozó számításokat 

(határméretek, határeltérések, tűrés). 

1.2.5 Alak- és 

helyzettűrések 

Sorolja fel a leggyakoribb alak- és iránytűréseket. 

Kiadott alkatrészrajon értelmezze az adott alak- és 

helyzettűréseket. 

Értelmezze és adja meg a szóban forgó tűréseket. 

Definiálja az alak- és helyzettűrés fogalmát. 

Sorolja fel a leggyakoribb alak- és 

helyzettűréseket, mutassa be rajzjeleit. 

Mutassa be a tűréskeret kialakítását, adatait és 

elhelyezését géprajzon adott feladat esetében. 
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1.2.6 

Felületminőség 

Határozza meg az átlagos felületi érdesség és az 

egyenetlenségmagasság fogalmát. 

Rajzolja fel a felületi érdesség megadására 

szolgáló rajzjeleket (kötetlen eljárással 

megmunkált, forgácsolással megmunkált, 

forgácsolás nélkül megmunkált felület). 

Mutassa be, milyen esetben lehetséges a rajzon 

kiemelt felületi érdességi jelet alkalmazni. 

Adjon meg felületi minőséget forgácsolt 

alkatrészek rajzain. 

Sorolja fel, milyen jellemzőbb hőkezelési és 

felületkikészítési előírások fordulnak elő 

munkadarabrajzokon. 

Mutassa be rajzvázlattal az érdességi profil 

geometriai jellemzőit. 

Határozza meg a felületi egyenetlenség 

fogalmát, sorolja fel fajtáit. 

Írja fel a felületi érdesség és az 

egyenetlenségmagasság kapcsolatát leíró 

összefüggést. 

Mutassa be, milyen összefüggés van a tűrés és 

az érdesség között. 

Adjon meg felületi minőséget öntött, 

kovácsolt, alkatrészek rajzain. 

Mutasson példákat hőkezelés és 

felületkikészítés megadására (bevonatok stb.). 

1.2.7 Jelképes 

ábrázolások 

Mutassa be a jelképes ábrázolási szabályokat: 

csavarmenetek, fogazott alkatrészek, kapcsolódó 

fogazott elempárok, ék- és reteszkötések, 

csapszegkötés, bordás tengely és -furat, rugók, 

gördülőcsapágy, siklócsapágy, hegesztett, 

forrasztott, ragasztott és szegecskötések, csövek, 

csőszerelvények. 

Értelmezze a csavarmenetek egyszerűsített 

méretmegadását 

Készítsen rész összeállítási rajzokat: 

csavarkötések, ék- és reteszkötések, bordás 

kötések (barázda és evolvens fogazat), rugós 

szerkezetek, fogaskerék, lánc- és szíjhajtások, 

csövek, csőszerelvények. 

Mutassa be csavarkötések tűrés megadásának 

formáját. 

Adja meg egy rajzon a bordás kötés 

szabványos jelölését. 

Mutassa be a hegesztett kötés jelképeit. 

Mutassa be a hegesztési eljárás géprajzi 

jelölését és a kiegészítő jelöléseket. 

Ábrázoljon forrasztott, ragasztott kötést 

1.2.8 

Munkadarabrajz 

készítése 

Rajzolja meg egy gépalkatrész munkadarabrajzát 

axonometrikus ábra alapján, szabadkézi vázlat és 

CAD formájában. 

Adjon meg munkadarabrajzon mérettűréseket, 

felületi érdességet és egyéb előírt jellemzőt 

(anyagminőség, hőkezelés stb.). 

Szerkessze meg összeállítási rajzról, kijelölt 

alkatrész munkadarabrajzát. 

Határozzon meg a csatlakozó felületeken 

illesztéseket, használja a tűrés és illesztés 

szabványait. 

2. Mechanika 

Témakörök Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

2.1 Merev 

testek 

statikája 

2.1.1 Statikai 

alapfogalmak. 

Ismertesse az erő fogalmát, jellemzőit. 

Határozza meg az erőrendszer fogalmát. 

Mutassa be a vektorokkal végezhető 

alapműveleteket (erők felbontása, összegzése). 

Ismertesse az erőrendszer eredőjének fogalmát, 

meghatározását számítással és szerkesztéssel. 

Számítsa ki a forgatónyomatékot. 

Határozza meg az erőpár fogalmát, számítsa ki 

forgatónyomatékát. 

Ismertesse a statika alaptételeit. 

Határozza meg az erőrendszerek eredőjét 

szerkesztéssel és számítással: közös hatásvonalú, 

közös pontban metsződő erőrendszerek esetében. 

Mutassa be három erő egyensúlyát szerkesztéssel 

és számítással. 

Határozza meg számítással és szerkesztéssel 

síkbeli erők eredőjét és egyensúlyát. 

Mutassa be a megoszló erőrendszert. 

Számítsa ki megoszló erőrendszer eredőjét. 

Ismertesse a súlypont és a súlyvonal fogalmát. 

Ismertesse tetszőleges síkidom statikai 

nyomatékának kiszámítási elvét. 

Számítsa ki egyszerű síkidom statikai nyomatékát. 

Mutassa be a síkidomok súlypont 

meghatározásának elvét. 

Mutassa be az erőátadást közvetlen érintkezéskor. 

Határozza meg az erőrendszerek eredőjét 

szerkesztéssel és számítással párhuzamos 

hatásvonalú erőrendszerek esetében. 

Határozza meg az erőrendszerek eredőjét általános 

hatásvonalú erőrendszernél szerkesztéssel: 

részeredők módszerével és kötélábra módszerrel. 

Ismertesse a nyomatéki tétel szerepét a súlypont 

meghatározásban. 

Írja fel és magyarázza el a nyomatéki tételt. 

Határozza meg szerkesztéssel tetszőleges síkidom 

súlypontját. 

Számítsa ki tetszőleges síkidom statikai 

nyomatékát. 

Számítással és szerkesztéssel határozza meg egy 

egyszerű és összetett síkidom súlypontját. 

Definiálja a megoszló erőrendszer fogalmát, 

mutassa be jelölését és rajzolja be eredőjét. 

Ismertesse, hogy milyen eddig megismert módszer 

elvén szerkeszthető meg a megoszló erőrendszer 

eredője. 

Szerkessze meg megoszló erőrendszer eredőjét 

kötélsokszög módszerrel. 

Írja fel a stabilitás kiszámítására alkalmas 

összefüggést. 
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Számítsa ki egyszerű síkidom súlypontját. 

Ismertesse a stabilitást 
2.1.2 Síkbeli 

egyensúlyi 

szerkezetek 

Sorolja fel a kényszerek fajtáit és jellemzőit. 

Ismertesse, hogy a reakcióerő támadáspontja, 

nagysága és értelme (irányítása) milyen módon 

alakul a statikai kényszereknél. 

Ismertesse három, közös síkban fekvő erő 

egyensúlyának feltételeit. 

Írja fel az egyensúly feltételét számítás esetén. 

Mutassa be szerkesztéssel három erő 

egyensúlyának meghatározási módszerét. 

Mutassa be rajzvázlatokkal, hogy a reakcióerő 

támadáspontja, iránya és értelme (irányítása) 

milyen módon alakul az egyes statikai kényszerek 

esetében. 

Ismertesse általában az egyensúlyban lévő 

összetett síkbeli szerkezetek vizsgálatának módját. 

Határozza meg szerkesztéssel és számítással az 

összetett síkbeli szerkezetek reakcióerőit 

2.1.3 Tartók 

statikája 
Osztályozza a tartókat kialakítás és terhelés 

szempontjából. 

Definiálja a kéttámaszú tartót, mutassa be a 

szabványos jelöléseit. 

Mutassa be, milyen igénybevételek terhelhetik az 

egyes tartókat. 

Sorolja fel, milyen feladatokat kell megoldani a 

tartók vizsgálata során. 

Sorolja fel a reakcióerő számításának fő lépéseit 

kéttámaszú tartónál: a terhelés koncentrált erőkből 

áll és a tartó szimmetria tengelyére merőleges. 

Ismertesse rajzvázlat alapján, hogyan számítható 

ki a tartót adott keresztmetszetében terelő 

hajlítónyomaték. 

Definiálja a pólustávolság fogalmát, ismertesse 

szerepét a nyomaték meghatározásában. 

Mutassa be a nyomatéki ábra szerkesztésének 

menetét: a terhelés koncentrált erőkből áll és a 

tartó szimmetria tengelyére merőleges. 

Ismertesse, hogy mi a nyíróerő ábra és mi a 

szerepe a maximális nyomaték helyének 

meghatározása szempontjából. 

Mutassa be lépésenként, hogyan kell 

megszerkeszteni a nyíróerő ábrát. 

Ismertesse, hogy mi határozza meg a veszélyes 

keresztmetszet helyét, és hogyan határozható ez 

meg a szerkesztésből leolvasott adatokkal. 

Definiálja az egyik végén befogott tartót. Végezze 

el szerkesztéssel és számítással a kéttámaszú és a 

befogott tartók statikai vizsgálatát: a terhelés 

koncentrált erőkből áll és a tartó szimmetria 

tengelyére merőleges. 

Mutassa be a megoszló terhelést. 

Végezzen számításokat a maximális 

hajlítónyomaték és nyíróerő meghatározására. 

Osztályozza a tartókat erőhatás szempontjából. 

Elemezze a kötélsokszöget. 

Határozza meg a reakcióerőket szerkesztéssel és 

számítással, az adott koncentrált erőkkel terhelt 

kéttámaszú tartónál. 

A koncentrált erő hatásvonala a tartó szimmetria 

tengelyére tetszőleges helyzetű lehet. 

Vezesse le, hogyan határozható meg számítással 

egy kéttámaszú tartó adott keresztmetszetében a 

nyomaték nagysága a pólustávolság segítségével. 

Mutassa be szerkesztéssel és számítással a hajlító 

nyomaték meghatározásának módját. 

Szerkesztéssel határozza meg egy adott befogott 

tartónál adódó reakcióerőket, a veszélyes 

keresztmetszet helyét, a maximális hajlító 

nyomaték nagyságát, majd ellenőrizze számítással 

a szerkesztés helyességét. 

Ismertesse, hogy az egyik végén befogott tartó 

milyen igénybevételekkel terhelhető a befogás 

kényszere miatt. 

Ismertesse, hogy az egyik végén befogott tartó 

befogási helyén hogyan számítható ki a 

reakciónyomaték. 

Magyarázza el, hogyan számítható az egyik végén 

befogott tartó tetszőleges helyén a nyomaték. 

Határozza meg számítással és szerkesztéssel egy 

adott, egyik végén befogott tartó reakcióerőit és 

reakciónyomatékát. 

Definiálja a megoszló terhelésű tartót. 

Mutassa be vázlaton a megoszló terhelésű tartók 

reakcióerőinek és hajlító nyomatékának 

megszerkesztését. 

Ismertesse a nyomatéki parabola szerkesztésének 

menetét. 

Mutassa be vázlaton a megoszló terhelésű tartó 

nyíróerő ábrájának megszerkesztését, határozza 

meg a veszélyes keresztmetszet helyét és a 

maximális hajlító nyomatékot. 

Számítsa ki a megoszló terhelésű tartó veszélyes 

keresztmetszetének helyét és a maximális hajlító 

nyomatékot. 

Szerkesztéssel határozza meg egy adott megoszló 

terhelésű tartónál a reakcióerőket, a veszélyes 

keresztmetszet helyét, a maximális hajlító 

nyomaték nagyságát, majd ellenőrizze számítással 

a szerkesztés helyességét. 

Vázolja fel a vegyes terhelésű tartót. 

Számítással és szerkesztéssel határozza meg egy 

adott vegyes terhelésű tartó reakcióerőit, nyíróerő 

ábráját, a veszélyes keresztmetszet helyét és a 

maximális hajlító nyomatékot. 
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2.2 

Szilárdságtan 

2.2.1 

Igénybevétele

k 

Ismertesse a szilárdságtan tárgyát, feladatát. 

Adja meg az igénybevétel fogalmát. 

Sorolja fel az egyszerű igénybevételeket. 

Mutassa be az igénybevételek meghatározásának 

módját tetszőleges keresztmetszetben. 

Határozza meg a normális feszültség és a 

csúsztatófeszültség fogalmát. 

Az anyagjellemzők ismertetése érdekében 

elemezze a lágy, szívós és rideg acél 

szakítódiagramját, értelmezze a feszültségeket és 

az alakváltozást. 

Mutassa be a Hooke-törvényt. 

Egy adott kéttámaszú tartó, adott erőrendszerrel 

terhelt esetében, határozza meg az 

igénybevételeket átmetsző módszerrel. 

Ábrán mutassa be a normál- és a 

csúsztatófeszültség kialakulását. 

Értelmezze a mértékadó igénybevétel és 

keresztmetszet fogalmát. 

Mutassa be a Hooke törvény alkalmazását. 

Definiálja a mértékadó szilárdsági jellemzőt és a 

megengedhető feszültséget. 

Írja fel, hogyan határozható meg a megengedhető 

feszültség a szakítószilárdságból, illetve a 

folyáshatárból. 

Hasonlítsa össze a méretezés és az ellenőrzés 

elveit és hozzon rá példákat. 

Mutassa be ábrán, hogy hányféle módon változhat 

a feszültség az időfüggvényében. 

Ismertesse a fáradt törés jellegét, okát. 

Ismertessen a fáradt törés elkerülésére 

alkalmas szerkezeti megoldásokat 
2.2.2 

Méretezés 

egyszerű 

igénybevételr

e 

Mutassa be a méretezést és az ellenőrzést, a 

terhelhetőség meghatározását húzó igénybevétel 

esetén. 

Számítsa ki megadott adatok alapján egy húzó 

igénybevétellel terhelt állandó keresztmetszetű rúd 

szilárdságilag szükséges keresztmetszetét, 

átmérőjét. 

Számítsa ki ismert szilárdsági tulajdonságú és 

ismert keresztmetszetű rúdszerű alkatrész 

megengedhető terhelését húzó igénybevétel esetén. 

Végezze el a rúdszerű alkatrész ellenőrzését. 

Definiálja a nyomó igénybevételt, és írja fel 

feszültség kiszámítására szolgáló összefüggést. 

Határozza meg a felületi nyomás és a 

palástnyomás fogalmát. 

Mutassa be, hogyan számítható ki a felületi 

nyomás és a palástnyomás. 

Számítsa ki megadott adatokkal gépszerkezeti 

elemen létrejövő felületi nyomást, illetve 

palástnyomást, majd ellenőrizze a gépszerkezeti 

elemet. 

Ismertesse a kazánképletet és mutassa be, hogy 

mire alkalmazható. 

Számítsa ki vékony falú, belsőnyomással terhelt 

tartály falvastagságát ismert adatok esetén. 

Definiálja a tiszta hajlító igénybevételt. 

Mutassa be egyszerű tartókon a hajlító 

igénybevételkor elvégezhető méretezést, 

ellenőrzést és terhelhetőség meghatározást. 

Értelmezze a másodrendű nyomatékot és a 

keresztmetszeti tényezőt. 

Számítsa ki a másodrendű nyomatékot és a 

keresztmetszeti tényezőt kör keresztmetszetnél. 

Ismertesse a nyíró igénybevételt és a feszültség 

kiszámításának módját. 

Végezzen méretezést, ellenőrzést, terhelhetőségi 

számítást tiszta nyírású egyszerű alkatrészek 

esetén. 

Vázlattal ismertesse a tiszta csavaró igénybevételt. 

Írja fel a csavaró feszültségkiszámítására szolgáló 

összefüggést. 

Számítsa ki megadott adatok alapján egy húzó 

igénybevétellel terhelt rúdszükséges 

keresztmetszetét és az ehhez tartozó legkisebb 

átmérőjét. 

Számítsa ki ismert szilárdsági tulajdonságú és 

geometriájú kötőcsavar megengedhető terhelését 

húzó igénybevételkor. 

Számítsa ki a lineáris hőtágulást feltételezve a 

hőmérséklet csökkenés hatására létrejött 

hosszváltozást. 

Számítsa ki alakváltozás gátlása esetén egy rúdban 

a hőmérséklet-változáshatására keletkező 

feszültséget. 

Mutassa be, és értelmezze a fellépő alakváltozást 

és feszültségeloszlást húzó igénybevétel esetén. 

Értelmezze a másodrendű nyomatékot és a 

keresztmetszeti tényezőt. 

Számítsa ki a másodrendű nyomatékot és a 

keresztmetszeti tényezőt kör és téglalap valamint 

körgyűrű keresztmetszeteknél. 

Méretezzen, ellenőrizzen egyszerű gépalkatrészt 

hajlításra, határozza meg a terhelhetőséget. 

Mutassa be az alakváltozást nyíró igénybevétel 

esetén, és számítsa kiismert alapadatokkal az 

alakváltozási szöget. 

Mutassa be a Hooke törvény analógiáját. 

Végezzen méretezést, ellenőrzést, terhelhetőségi 

számítást tiszta nyírásesetén. 

Ábrázolja vázlaton és indokolja a kör 

keresztmetszetű rúdban keletkező csavaró 

feszültség eloszlását. 

Definiálja a poláris másodrendű nyomatékot. 

Számítsa ki a poláris másodrendű nyomatékot és a 

keresztmetszeti tényezőt kör- és körgyűrű 

szelvényeknél. 

Számítsa ki ismert nagyságú csavaró nyomatékkal 

terhelt, ismert méretű, körgyűrű keresztmetszetű 

tengelyen fellépő legnagyobb és legkisebb csavaró 

feszültséget. 

Mutassa be az alakváltozáskor fellépő 

szögelfordulás kiszámításának módszerét. 
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Mutassa be a csavaró igénybevételkor elvégezhető 

ellenőrzést. 

Ismertesse a csavaró nyomatékkiszámítását az erő 

és erőkar, illetve az átvitt nyomaték esetében. 

Definiálja a poláris másodrendű nyomatékot. 

Számítsa ki a poláris másodrendű nyomatékot és a 

keresztmetszeti tényezőt kör keresztmetszetnél. 

Számítsa ki a csavaró nyomatékot ismert 

szögsebesség és teljesítmény esetén. 

Számítsa ki egyszerű, kör keresztmetszetű 

tengelynél alapadatok ismeretében a szükséges 

tengelyátmérőt. 

Végezzen ellenőrzést 

Számítsa ki állandó keresztmetszetű, adott 

hosszúságú rúd elcsavarodásának mértékét a 

terhelő nyomatékismeretében. 

2.2.3 

Méretezés 

összetett 

igénybevételr

e 

Definiálja az összetett igénybevételt. 

Ismertesse az összetett igénybevételek 

fajtáit. 

Értelmezze az egyirányú összetett igénybevételt, 

és ábrázolja az egyirányú feszültségi állapotot. 

Értelmezze a többirányú összetett igénybevételt, 

ábrázolja a feszültségi állapotot. 

Definiálja az eredő (redukált) feszültség fogalmát. 

Mutassa be az eredő feszültségkiszámításának 

módszerét egyirányú összetett igénybevétel esetén. 

Mutassa be a Mohr elmélet szerinti eredő 

feszültég- és eredő nyomatékszámítást többirányú 

igénybevétel esetén. 

Méretezzen egyszerű alkatrészt, illetve végezze el 

a méretellenőrzést hajlításra és húzásra, hajlításra 

és csavarásra, hajlításra és nyírásra. 

Válassza ki a helyes anyagminőséget 

3. Gépelemek 

Témakörök Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

3.1 Kötőgépelemek, 

kötések 
Ismertesse a különféle szegecskötési megoldásokat 

Mutassa be a szegecskötések geometriai és szilárdsági 

méretezési, illetve ellenőrzési eljárásait. 

Ismertesse a hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 

kialakítását. 

Ismertesse azokat a műszaki követelményeket, 

amelyek a zsugorkötés alkalmazását indokolják. 

Mutassa be a különböző technológiákkal kialakított 

zsugorkötéseket és a kötésben részt vevő elemek 

igénybevételeit. 

Ábrázolja és jellemezze a csavarmenet modelljét, a 

különféle szabványos orsó és anyameneteket. 

Mutassa be az önzárást. 

Mutassa be a különféle csavarbiztosítási eljárásokat. 

Mutassa be a csavarkötés méretezési és ellenőrzési 

eljárásait. 

Ismertesse az ékkötések jellemzőit, alkalmazásuk 

korlátait. 

Méretezzen és ellenőrizzen ékkötést. 

Ismertesse a reteszkötés elemeit terhelő erők irányát és 

nagyságát. 

Méretezze szilárdsági szempontból, válassza ki és 

ellenőrizze a szabványos reteszkötések elemeit. 

Ismertesse a bordástengely kötések jellemzőit, 

alkalmazásukat. 

Végezze el a csapszeg- és szegkötések szilárdsági 

méretezését, ellenőrzését. 

Alkalmazza a vonatkozó szabványok előírásait. 

Mutassa be a szegecskötések geometriai 

és szilárdsági méretezési, illetve 

ellenőrzési eljárásait. 

Végezze el hegesztett, forrasztott, 

ragasztott kötés szilárdsági ellenőrzését, 

méretezését. 

Határozza meg zsugorkötésnél a 

szükséges túlfedés értékét, a kialakítandó 

hőmérsékletkülönbséget, a felsajtolás 

erőszükségletét. 

Ellenőrizze a palástnyomás értékét 

zsugorkötésnél. 

Ismertesse a zsugorkötési eljárás 

technológiáját. 

Méretezze szilárdsági szempontból adott 

rendeltetésű és elrendezésű menetes 

szerkezetek elemeit (orsó, anya). 

Ismertesse a reteszkötéseknél 

biztosítandó illesztés jellegét. 

Ismertesse a poligon kötések jellemzőit, 

alkalmazásuk célszerűségét. 

Ismertesse az axiális helyzetbiztosító 

elemeket, mutassa be a kiválasztásukat 

adott feladatra. 

Ismertesse a csapszeg- és szegkötések 

illesztési előírásait. 
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3.2 Rugók és 

lengéscsillapítók 
Ismertesse a rugók feladatát. 

Jellemezze és vázolja fel a jellegzetes rugótípusokat. 

Végezze el adott terhelés és a megengedett 

legnagyobb deformáció mértéke alapján a laprugó 

szilárdsági méretezését. 

Ismertesse a lengéscsillapítók feladatát, mutasson be 

egy típust. 

Jellemezze karakterisztikájuk alapján az 

egyes rugókat. 

Ismertesse az adott feladatnak legjobban 

megfelelő rugó kiválasztásának elvét. 

Mutassa be a csillapítatlan rezgések 

káros következményeit és a rezgés, 

illetve a lengéscsillapítás lényegét. 

Vázolja fel a mechanikus-, hidraulikus és 

pneumatikus lengéscsillapítók 

kialakítását és ismertesse a mozgási 

energia átalakításának módját. 

3.3 Csövek, 

csőszerelvények 
Számítsa ki a térfogatáram, illetve a tömegáram és az 

áramlási sebesség ismeretében a szükséges névleges 

átmérőjű cső átmérőjét, és a szabványból válassza ki a 

szabványos méretét. 

Számítsa ki adatok ismeretében, kazánképlettel, a cső 

szükséges falvastagságát. 

Ellenőrizze a kötést. 

Vázlattal mutassa be a különböző anyagú és 

rendeltetésű csővezetékeknél alkalmazott csőkötési 

megoldásokat. 

Ismertesse a csőkiegyenlítő, alátámasztó és 

felfüggesztő szerkezetek kialakítását, a velük szemben 

támasztott követelményeket. 

Ismertesse a folyadékok áramlását csővezetékekben. 

Számítsa ki a csővezetékekben keletkező áramlási 

veszteségeket. 

Mutassa be a közeg áramlását szabályozó, 

szerelvények (csapok, szelepek, tolózárak) 

szerkezetét, működését. 

Ismertesse a különböző halmazállapotú, 

hőmérsékletű, vegyi hatású és nyomású 

anyagok szállítására alkalmas csővezeték 

anyagának kiválasztási elveit. 

Mutassa be a különböző anyagú és 

rendeltetésű csővezetékeknél alkalmazott 

tömítő- és hőszigetelő anyagokat, 

ismertesse kiválasztásuk elveit. 

Ismertesse vázlatosan a különféle 

közegeket szállító csővezetékek 

zavartalan üzemét biztosító egyéb 

szerelvények (légtelenítő, víztelenítő, 

hőmérséklet- és nyomásmérő, víz- és 

porleválasztók, biztonsági szelepek stb.) 

feladatát, működését. 

Jellemezze a közeg áramlását szabályozó, 

szerelvényekkel elérhető 

szabályozhatóság mértékét (csapok, 

szelepek, tolózárak). 

Ismertesse a tömítések funkcióját, a 

nyugvó- és mozgó alkatrészek 

tömítéseinek típusait, jellemzőit, 

alkalmazásukat 

3.4 Tengelyek, 

csapágyazások 
Mutassa be szilárdsági számításokkal a tengely egyes 

keresztmetszeti méreteinek meghatározását. 

Határozza meg szilárdsági számításokkal a tengely 

egyes keresztmetszeteinek méretét. 

Rajzolja meg a szabványok előírásai szerint az 

optimális tengelyalakot. 

Ismertesse a siklócsapágyak jellegzetes szerkezeti 

kialakításait. 

Ismertesse a fellépő palástnyomásnak a siklócsapágy 

helyes működésére gyakorolt hatását. 

Ismertesse a siklócsapágyak kenési rendszereit, a 

tömítési és porvédelmi megoldásokat. 

Mutassa be vázlatokkal, és ismertesse a különböző 

irányú terhelések felvételére alkalmas gördülőcsapágy 

szerkezeteket. 

Válassza ki a célnak megfelelő csapágyat 

katalógusból. 

Ismertesse a leggyakoribb csapágy beépítési és 

rögzítési megoldásokat. 

Mutassa be a gördülőcsapágyak kenési, tömítési és 

porvédelmi megoldásait. 

Mutassa be a tengely rendeltetésének és 

igénybevételének ismeretében a célnak 

leginkább megfelelő anyag, alak és 

keresztmetszet megválasztását. 

Ismertesse a tengely és a csapágyazás 

kapcsolatának kiválasztási elvét. 

Ismertesse a tengely terhelésének, üzemi 

viszonyainak ismeretében az 

alkalmazható csapágy típusának 

megválasztási elveit. 

Vázlatokkal mutassa be, és ismertesse az 

érintkező felületeken kívánatos teherbíró 

olajfilm kialakulásának feltételeit és 

folyamatát. 

Ismertesse a használatos persely- és 

bélésanyagok kiválasztását. 

Ismertesse a csapágykatalógusok belső 

rendszerét. 

Sorolja fel a megfelelő csapágy 

kiválasztásához felveendő jellemzőket. 

Ismertesse a csapágy beépítési és 

rögzítési megoldásokból az adott esetre 

leginkább megfelelő típus 

kiválasztásának elvét, írja elő a 

megrajzolt tengely csapágyazott és 

hordozó felületeinek alak-, helyzet- és 

mérettűréseit, valamint felületminőségét. 
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3.5 

Tengelykapcsolók és 

fékek 

Ismertesse az alábbi tengelykapcsoló csoportokból 

egy-egy típusnak a működését: merev 

tengelykapcsolók (tárcsás, tokos, héjas), rugalmas 

tengelykapcsolók (bőr- és gumidugós, acéltűs, 

acélszalagos), kiegyenlítő tengelykapcsolók, súrlódó 

tengelykapcsolók (súrlódó tárcsás, lemezes, kúpos), 

önműködő tengelykapcsolók (biztonsági, indító, 

szabadonfutó). 

Számítsa ki a legfontosabb működési jellemzőket. 

Ismertesse az egyes tengelykapcsolók nyomatékátvivő 

szerkezeti elemeinek méretezési elvét. 

Méretezze az egyes tengelykapcsolók nyomatékátvivő 

szerkezeti elemeit. 

Ismertesse a fékek fő szerkezeti kialakításait (pofás 

fékek, szalagfékek, tárcsafék, kúpos fék, villamos 

fékek), megoldásait. 

Mutassa be vázlatokkal és ismertesse a fékezésben 

közvetlenül résztvevő elemeket (fékdob, fékpofa, 

fékszalag, sík-, illetve kúpos tárcsa, fékkarok stb.). 

Méretezze, illetve ellenőrizze szilárdsági szempontból 

a fékezésben közvetlenül résztvevő szerkezeti 

elemeket. 

Ismertesse az összekötendő tengelyek 

viszonylagos helyzetének, a kialakítandó 

kapcsolat jellegének és az átviendő 

nyomaték nagyságának függvényében a 

célnak leginkább megfelelő 

tengelykapcsoló-szerkezet kiválasztását. 

Készítsen elvi vázlatot az egyes 

tengelykapcsoló csoportokból, egy-egy 

kiválasztott tengelykapcsolóról. 

Válassza ki a nyomatékátvitelkor igénybe 

vett szerkezeti elemeket. 

Elemezze az adott szerkezetű 

fékberendezésen a mozgó tömegek 

fékezésekor végbemenő 

energiaátalakulás folyamatát. 

Mutassa be vázlatokkal, és ismertesse a 

fékek rendeltetését (rögzítőfék, üzemi 

fék, süllyesztő fék, vészfék). 

Ismertesse a fékek működtetésének 

megoldásait (mechanikus, hidraulikus, 

pneumatikus és elektromágneses). 

Számítsa ki a fékezés erő-, illetve 

nyomatékszükségletét. 

3.6 Hajtások Ismertesse a különböző súrlódásos és 

kényszerkapcsolatú hajtások nyomatékátszármaztató 

elemeinek anyagát, igénybevételét, méretezési elvét, 

az áttételt befolyásoló geometriai jellemzőit. 

Számítsa ki a legfontosabb működési jellemzőket. 

Mutassa be vázlatokkal és ismertesse a dörzshajtások 

jellemző elrendezéseit, alkalmazási területeit. 

Számítsa ki dörzskerékhajtásnál a csúszásmentes 

nyomatékátvitelhez szükséges minimális összeszorító 

erő nagyságát. 

Mutassa be a laposszíj hajtás méretezési módszerét. 

Ismertesse az ékszíjhajtás szerkezeti kialakítását, és 

mutassa be működését. 

Vázlatokkal mutassa be az ékszíjak típusait és az 

ékszíjtárcsák kialakítását. 

Méretezzen táblázatok és diagramok felhasználásával 

ékszíjhajtást. 

Ismertesse a lánchajtások jellemzőit, alkalmazási 

területeit. 

Mutassa be a különféle lánc- és lánckerék 

kialakításokat. 

Mutassa be a lánchajtások elrendezéseit, gépelemeit, a 

lánc kiválasztásának módját. 

Ismertesse a fogaskerekek kapcsolódásának feltételeit. 

Mutassa be vázlaton az evolvens fogazat fő jellemzőit. 

Ismertesse hengeres egyenes elemi fogazás jellemzőit. 

Mutassa be az elemi evolvens fogaskerekek 

geometriai méreteinek számítását. 

Ismertesse a kúpkerék hajtást. 

Vázlaton mutassa be egy jellegzetes csigahajtás 

szerkezetét. 

Ismertesse az összekötendő tengelyek 

viszonylagos helyzete, a megvalósítandó 

áttétel, az átviendő nyomaték és az üzemi 

viszonyok ismeretében a célnak 

leginkább megfelelő hajtástípus 

kiválasztásának főbb szempontjait. 

Számítsa ki laposszíj hajtásnál a szíj 

szükséges hosszúságát és keresztmetszeti 

méreteit. 

Ismertesse az üzemszerű szíjcsúszás 

(slip) hatását, befolyásolását és a 

szíjfeszítő alkalmazásának 

szükségességét. 

Ellenőrizze a láncokat húzó 

igénybevételre. 

Ismertesse a fogasszíj hajtások 

jellemzőit, alkalmazási területeit, a hajtás 

katalógusból való kiválasztásának 

módját. 

Ismertesse hengeres egyenes- és 

ferdefogazatú, valamint kúpkerék 

hajtásnál a kompenzált fogazás jellemzőit 

és célját. 

Számítsa ki a hengeres fogaskerékpár 

geometriai méreteit kompenzált fogazat 

esetén. 

 

3.7 Hajtóművek Ismertesse a hajtóművek funkcióit, csoportosításukat. 

Ismertesse a mechanizmusok alaptörvényeit. 

Mutassa be a forgattyús és a kulisszás mechanizmust. 

Sorolja fel a hajtóművek adott feladatra 

való kiválasztásának szempontjait. 

Mutassa be a jellegzetes hajtóműtípusok 

szerkezeti felépítését, működését, a 

teljesítménynyomaték és fordulatszám 

átvitel törvényszerűségeit. 
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4. Műszaki mérések 

Témakörök Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

4.1 Egyszerű méret 

és felületellenőrzés 
Mutassa be az egyszerű hosszmérés 

mérőeszközeit 

Ismertesse a hosszmérést. 

Vázlatokkal mutassa be a szögmérést 

Mutassa be a kúpok mérését 

Ismertesse a műhelymikroszkóp, furatmérő 

és felületi érdesség mérőeszközeit. 

Vázlaton mutassa be az alakellenőrzést 

Ismertesse a felületi érdesség mérését 

Mutassa be a furatok mérését Ismertesse a 

sorozatmérést 

Ismertesse a méréssel meghatározható jellemzőket 

hosszmérés, szögmérés, kúpmérés, sorozatmérés 

esetén. 

Adja meg a mérés eredményét 

Magyarázza meg a felületi érdesség és az 

alakellenőrzés műszaki követelményeit. 

4.2 Anyagvizsgálati 

mérések 
Ismertesse és mutassa be az 

anyagvizsgálati mérések mérőeszközeit 

Vázlatokkal mutassa be a 

szakítóvizsgálatot 

Ismertesse a keménységvizsgálatokat 

Mutassa be a technológiai vizsgálatokat 

Sorolja fel a szakítóvizsgálattal meghatározható 

jellemző mért értékek eredményének értékelését 

Adja meg a keménységvizsgálatok mérési 

eredményeinek értékelését 

Értékelje a technológiai vizsgálatok mérési 

eredményét és az alakíthatóság kapcsolatát 

Vázlaton mutassa be az anyagelemzést. 

Sorolja fel az anyagelemzésből következő 

jellemzőket. 

5. Anyagismeret 

Témakörök Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

5.1 Fémtani 

alapfogalmak 
Sorolja fel a gépészetben gyakorta 

használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, 

mechanikai, technológiai tulajdonságait. 

Ismertesse a nyersanyag, alapanyag, 

előgyártmány, segédanyag fogalmakat. 

Ismertesse a fémek kristályrendszereit. 

Mutassa be a színfémek kristályosodásának 

főbb jellemzőit: kristályosodási sebesség- és 

képesség polikrisztallin dermedés, rácshibák, 

diszlokáció. 

Mutassa be a vas allotrop átalakulását 

lehűlési és hevítési görbéjével. 

Ismertesse az ötvözet fogalmát, az ötvözés 

módját, az ötvözetet alkotó fémek 

kapcsolatát. 

Mutassa be a kétalkotós ötvözettípusok 

lehűlési folyamatát. 

Határozza meg a kétalkotós egyensúlyi 

diagram fogalmát, lényegét. 

Ismertesse a lehűlési görbe felvételének 

módszerét. 

Mutassa be a kétalkotós egyensúlyi diagram 

szerkesztését lehűlési görbékből. 

Ismertesse a kétalkotós egyensúlyi 

diagramok olvasási szabályait. 

Mutassa be két fém egyensúlyi diagramjait, 

ha a képződő szövetelem: szilárd oldat, 

eutektikum, szilárd oldat és eutektikum. 

Mutassa be egy kiválasztott egyensúlyi 

diagramon, kijelölt koncentrációban a lehűlés 

menetét, és nevezze meg a keletkezett 

szövetelemeket. 

Rajzolja le a lehűlési görbéket. 

Elemezze a lehűlés során lejátszódó folyamatokat, a 

kristályosodás folyamatát. 

Magyarázza el az ideális kétalkotós állapotábrák 

(Tamman-ábrák) kezelését. 

Definiálja az allotrop átalakulást. 

Definiálja a diffúziót és magyarázza el hatását. 

Elemezze az Fe-Fe3C, illetve az Fe-C állapotábrát 

(ikerdiagramot), mutassa be a jellegzetes 

szövetszerkezeteket. 

Rajzolja le az ikerdiagramot, és jellegzetes 

koncentrációkban vezesse végig a lehűlést, nevezze 

meg a szövetelemeket. 

Elemezze az acélok hőmérsékletváltozásakor 

lejátszódó folyamatokat, az ausztenit-perlit, illetve 

perlit-ausztenit átalakulás mechanizmusát. 

Mutassa be a diffúziós átalakulás jelenségét. 

Ismertesse az acél gyors lehűtésekor fellépő 

martenzites és a bainites átalakulás jelenségét, a 

keletkező szövetszerkezeteket. 

Definiálja a kritikus hűtési sebességet. 

Indokolja a széntartalom befolyását a keménységre. 

Magyarázza meg a visszamaradó ausztenit okát és 

hatását. 

Mutassa be az acél gyors hűtésekor bekövetkező 

változásokat, ismertesse a Cgörbét. 

Hasonlítsa össze az izotermikus és a folyamatos 

hűtésre érvényes C-görbéket. 

Ismertesse az izotermikus, illetve a folyamatos hűlés 

során létrejövő szövetszerkezeteket. 
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Kiadott állapotábrán ismertesse a 

metastabilis vas-karbon rendszert, és a 

jellegzetes koncentrációkban vezesse végig a 

lehűlést, nevezze meg az egyes 

szövetelemeket. 
5.2 Fémes 

szerkezeti anyagok 
Osztályozza a nyersvasakat és ismertesse 

jellemző összetételüket. 

Csoportosítsa az acélokat összetétel és 

felhasználás szerint. 

Mutassa be az ötvözetlen acélokat a 

szövetszerkezet és a szilárdsági 

tulajdonságok összefüggése alapján. 

Osztályozza az ötvözött acélokat, mutassa be 

jelölésrendszerüket és főbb felhasználási 

területüket. 

Ismertesse az ötvözés célját és a jellemző 

acélötvözők hatásait. 

Ismertesse a nyersvas és az öntöttvas közötti 

különbséget. 

Mutassa be az öntészeti szürkevas, fehérvas 

szövetszerkezetét, tulajdonságait, 

alkalmazási területeit, jelölését. 

Ismertesse a különleges öntöttvasak 

szövetszerkezetét, tulajdonságait, 

alkalmazási területeit, jelölését. 

Jellemezze az alumínium tulajdonságait, a 

szennyező- és ötvözőanyagok hatását, az 

alumíniumötvözetek csoportosításának 

alapját, felhasználási területüket. 

Ismertesse a réz tulajdonságait, előállítását, 

ötvözeteit, felhasználási területeit. 

Hasonlítsa össze az ón és az ólom 

tulajdonságait, ötvözeteit, ismertesse 

jellemző felhasználási területeiket. 

Ismertesse a leggyakoribb ötvözőanyagok és 

szennyezőanyagok hatását az acél tulajdonságaira. 

Jellemezze az öntöttvasak szövetszerkezetét. 

Ismertesse a szilícium és a hűtési sebesség hatását, a 

szilárdságnövelés lehetőségeit, a grafit méretének, 

illetve alakjának megváltoztatási módjait. 

Mutassa be a használatos acél és öntöttvas anyagok 

főbb fizikai, mechanikai és technológiai jellemzőit, 

az acél és öntöttvas szabványok rendszerét. 

Ismertesse az alakítható, valamint az önthető 

alumíniumötvözeteket, ötvözőanyagaik hatását a 

hőkezelhetőségre, valamint szabványos jelölésüket. 

Mutassa be a magnézium és ötvözeteinek 

tulajdonságait, az alakítható és az önthető 

magnéziumötvözeteket, felhasználási területüket. 

Jellemezze a titánt és ötvözeteit, felhasználási 

területüket. 

Mutassa be a horganyt és ötvözeteit, jellemző 

felhasználási területeiket. 

Mutassa be az alakítható, valamint az önthető 

rézötvözetek (sárgarezek) tulajdonságait, 

jelölésüket, felhasználási területüket. 

Ismertesse az egyéb rézötvözeteket (bronzokat), az 

óntartalomtól függő felhasználási területüket, a 

különleges bronzfajtákat (alumínium-, ólom-, 

foszforbronz). 

Vesse össze a nemesfémek (arany, ezüst, platina) 

tulajdonságait, mutassa be jellemző felhasználási 

területüket. 
5.3 Nemfémes 

szerkezeti anyagok 
Sorolja fel a műanyagok előnyös és 

hátrányos tulajdonságait. 

Sorolja fel a műanyagok fő csoportjait, és 

ismertesse legjellemzőbb tulajdonságaikat: 

temoplasztok, duroplasztok, elasztomerek. 

Jellemezzen, és mutasson be az alábbiak 

közül egy kijelölt nemfémes anyagfajtát, 

tulajdonságaik és felhasználási területük 

alapján: kerámiák, üveg, fa, papír, 

textilanyagok, bőr, kenőanyagok. 

Határozza meg a műanyag fogalmát és ismertesse a 

monomerek átalakítási folyamatát. 

Vázolja fel a polimerek szerkezetét. 

Csoportosítsa a műanyag késztermékek fontosabb 

előállítási eljárásait. 

Ismertesse elvi vázlattal a következő forgács nélküli 

műanyag megmunkálások berendezései közül egy 

kiválasztottat: vákuum- és préslégformázás, 

fóliafúvás, kalanderezés, szálképzés. 

6. Megmunkálások 

Témakörök Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

6.1 Forgács nélküli 

megmunkálások 
Jellemezze az öntési eljárásokat az 

alkalmazott minta, a forma jellege, a forma 

anyaga, valamint a formázás módja szerint. 

Ismertesse a homokformába történő öntés 

gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait. 

Ismertesse a héjformázást és a precíziós 

öntést. 

Mutassa be az öntészet területéről az állandó 

formába öntések elveit, berendezését 

alkalmazási területeit: gravitációs öntés, 

nyomásos öntés, a centrifugál öntés. 

Csoportosítsa a melegalakító eljárásokat. 

Értelmezze az öntészeti minta, a ráhagyások, a 

forma és a mag fogalmát. 

Ismertesse az öntvénytisztítás feladatát, eljárásait, a 

jellemző öntvényhibákat. 

Definiálja a képlékenység fogalmát és az alakítási 

szilárdságot. 

Jellemezze a különféle képlékenyalakító 

eljárásokhoz alkalmazott anyagok fő tulajdonságait. 

Ismertesse az alakítás hatását az anyag szerkezetére 

a képlékenyalakító eljárások során. 

Jellemezze a kovácsoló eljárásokat, méretpontosság 

és sorozatnagyság szempontjából. 

Ismertesse a süllyeszték kialakításának szempontjait. 
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Ismertesse a szabadonalakító kovácsolás 

szerszámait, műveleteit. 

Mutassa be a süllyesztékes kovácsolást. 

Ismertesse a hengerlés berendezéseit, 

anyagait, technológiáját. 

Ismertesse a sajtolás berendezéseit, anyagait, 

technológiáját. 

Jellemezze a hengerlési folyamatot hőmérséklet, 

gyártmány és berendezése alapján. 

Jellemezze a sajtolási folyamatot gyártmány és 

berendezése alapján. 

6.2 Hőkezelések Csoportosítsa az ipari vasötvözetek hőkezelő 

eljárásait. 

Ismertesse az acél hőkezelési eljárások célját, 

a hőkezelő eljárások szakaszait. 

Definiálja az edzhetőség és az átedzhetőség 

fogalmát. 

Ismertesse a hevítés, a hőntartás, valamint a 

hűtés jellemzőit, az alkalmazott 

berendezéseket, anyagokat. 

Jellemezze a gyakorlati hőkezelő eljárásokat 

(feszültségoldó izzítás, lágyítás, 

újrakristályosítás, normalizálás, diffúziós 

izzítás, edzés, nemesítés), az 

alkalmazásukkal elérhető anyagtulajdonság 

változásokat, alkalmazási területüket. 

Ismertesse az ötvöző anyagok befolyását az 

anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira. 

Ismertesse a dekarbonizációs jelenség 

hatásait. 

Csoportosítsa az öntészeti vasak hőkezelését. 

Rajzolja fel a technológiai diagramokat, és ezek 

segítségével ismertesse a szürkevas hőkezelését: a 

feszültségcsökkentő izzítást, a lágyítást, a keményítő 

hőkezelést és a szívósságfokozó hőkezelést. 

Mutassa be a réz és rézötvözetek hőkezeléseit, a 

feszültségcsökkentést és az újrakristályosító 

lágyítást. 

Ismertesse az alumínium és ötvözeteinek jellegzetes 

hőkezeléseit, a lágyítást és a nemesítést. 

Magyarázza el az önnemesedés jelenségét és 

jelentőségét. 

Hasonlítsa össze és magyarázza el, hogy miben, 

illetve miért különböznek az acéloknál megismert 

azonos vagy hasonló célú technológiáktól a színes és 

könnyűfémek hőkezelései. 

Jellemezze az anyagtulajdonság-változtatás módjait 

anyagrészecskék bevitelekor (cementálás, nitridálás, 

alitálás, kromálás stb.). 

Mutassa be a kérgesítő eljárásokat (lángedzés, 

indukciós edzés, betétedzés) és felhasználási 

területüket. 
6.3 Hegesztés Jellemezze a hegesztést, és definiálja a 

hegeszthetőség fogalmát. 

Csoportosítsa a hegesztő eljárásokat. 

Jellemezze a lánghegesztést, az égő gázok 

fajtáit, felhasználási területüket, a 

hegesztőégők felépítését, a hegesztőláng 

részeit és fajtáit. 

Ismertesse a lánghegesztés technológiáját. 

Ismertesse a hegesztés előkészítő műveleteit, 

az utólagos munkálatokat. 

Ismertesse a nyíltívű kézi villamos 

ívhegesztés technológiáját. 

Csoportosítsa és jellemezze a fedettívű 

hegesztési eljárásokat, felhasználási 

területüket. 

Ismertesse a hegesztés során fellépő hibákat. 

Ismertesse a hegesztési varrat és a kötés 

kialakulását, a varratfém kristályosodását. 

Sorolja fel a hegesztési feszültségek keletkezésének 

okait. 

Ismertesse a hegesztő ívben lejátszódó folyamatokat. 

Ismertesse a hegesztő áramforrásokat, a hegesztés 

szerszámait és segédberendezéseit. 

Hasonlítsa össze az egyenáramú és a váltakozó 

áramú hegesztés jellemzőit. 

Jellemezze a védőgázas ívhegesztésnél alkalmazott 

védőgázok szerepét, fajtáit. 

Ismertesse az AWI, az AFI, valamint a CO2 

védőgázas hegesztő eljárásokat. 

Ismertesse az ellenállás-hegesztések fizikai alapjait. 

Csoportosítsa a sajtolóhegesztési eljárásokat. 

6.4 Forrasztás Definiálja a forrasztást. 

Osztályozza a forrasztási technológiákat a 

forrasztás hőmérséklete szerint. 

Ismertesse a lágy, valamint a 

keményforrasztás forraszanyagait és jellemző 

alkalmazási területeiket. 

Ismertesse a folyasztószer feladatát, jellemző 

tulajdonságait. 

Ismertesse a forrasztópákával végzett 

forrasztó eljárást. 

Ismertesse a lángforrasztást (lágy- és 

keményforrasztás). 

Ismertesse a forrasztás fizikai folyamatát. 

Sorolja fel a forrasztás előnyeit, hátrányait. 

Definiálja a forraszanyag fogalmát, és sorolja fel a 

forraszanyag megválasztásának szempontjait. 

Sorolja fel, és röviden ismertesse a folyasztószer 

bevitelének módjait. 

Ismertesse a különleges forrasztási eljárások közül 

az indukciós forrasztást, az ellenállásforrasztást és a 

mártóforrasztást. 

6.5 Műanyagok 

megmunkálása 
Ismertesse a duroplaszt termékek 

előállítására szolgáló eljárásokat, a készített 

termékeket és jellemző felhasználási 

területeiket: sajtolás, fröccsöntés. 

Rajzolja le vázlatosan és ismertesse a termoplaszt 

termékek előállítására szolgáló extrudálást. 

Ismertesse az extrudálás alapanyagait, a  

készített termékeket és jellemző felhasználási 

területeiket. 
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7. Munka-, tűz- és környezetvédelem 

Témakörök Vizsgaszintek 
Középszint Emelt szint 

7.1 Munka- és 

tűzvédelem 
Adja meg az ergonómia szerepét a munkavédelemben 

Ismertesse a munkavédelem területeit 

Definiálja a munkabalesetet 

Ismertesse a munkabalesetek ügyvitelét 

Mutassa be az elsősegélynyújtást 

Sorolja fel a megvilágítási elveket. 

Definiálja a klíma fogalmát. 

Sorolja fel a klíma közérzetre gyakorolt hatásának okait. 

Ismertesse a zaj fogalmát és a zaj hatásfokbefolyásoló 

hatását. 

Ismertesse a gépek, berendezések biztonságtechnikáját 

(Külön emelje ki a villamos berendezéseket). 

Ismertesse az anyagmozgatás emberekre gyakorolt 

hatását. 

Sorolja fel az általános tűzvédelmi ismereteket. 

Mutassa be a tűzoltó eszközöket, a tűz elleni védekezést. 

Ismertesse a munkabaleseti 

jegyzőkönyv elemeit Mutassa be az 

elsősegélynyújtást 

Ismertesse a színlátást és 

rendellenességeit. 

Sorolja fel a színek hangulat- és 

közérzetbefolyásoló hatásait. 

Ismertesse a szociális kölcsönhatás 

fogalmát. 

Értelmezze a személyes tér fogalmát. 

Elemezzen ergonómiai szempontból 

egy kijelölt témát: iskolai bútorzat, 

tanterem megvilágítás, tantermi klíma, 

iskolán belüli közlekedés. 

Ismertesse az anyagmozgatás 

emberekre gyakorolt hatását Sorolja fel 

az általános tűzvédelmi ismereteket 

Ismertesse a tűzoltó eszközöket, a tűz 

elleni védekezést 

7.2 

Környezetvédelmi 

alapfogalmak 

Indokolja a természetvédelem, a környezetvédelem 

lényegét. 

Jelölje meg a természetvédelem céljait és feladatait. 

Értékelje a talaj védelmének fontosságát, különös 

tekintettel az üzemi eljárások és módszerek hatásaira. 

Definiálja az emisszió, transzmisszió és immisszió 

fogalmát. 

Sorolja fel a természetes vizek és az ivóvíz minőségét 

jellemző tényezőket és a vízszennyezés legfontosabb 

forrásait. 

Ismertesse a szennyvizek kezelésének és tisztításának 

lehetőségeit. 

Sorolja fel a levegőszennyezés legfontosabb forrásait. 

Nevezze meg az ipari és a kommunális hulladék 

ártalmatlanításának leggyakoribb módjait, mutasson rá a 

hulladékhasznosítás lehetőségeire. 

Ismertesse a zaj, a rezgés, az infrahang 

Határozza meg a WHO egészség 

fogalmát. 

Ismertesse az egészségünket 

befolyásoló legfontosabb tényezőket. 

Definiálja a rizikófaktorok fogalmát. 

Ismertesse az etilalkohol, a dohányzás, 

a kábítószerek szervezetre gyakorolt 

hatását. 

Ismertesse a stressz lelki egészségünkre 

gyakorolt hatását. 

 


