
 

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 

7030 Paks, Dózsa György út 95. 
 

 

1 

GÉPÉSZET ISMERETEK TANTÁRGY  

ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN  

2018/2019. tanév 

12. A 

 

Bevezető 

 

A Gépészeti ismeretek, mint szakmai tantárgy az érettségi vizsgán, a kötelező 

vizsgatárgyak körét bővíti. Középszinten alapvetően az ismeret és a megértés szintje a jellemző. 

A középszintű vizsgakövetelmények figyelembe veszik a szakmai előkészítő érettséginek azt a 

lehetőségét, hogy vizsgával megtörténjék szakmai alapozás lemért lezárása, segítse a szakirány 

szerinti felsőfokú szakképző intézményekben történő továbbtanulást, elősegítse a tanulók 

szakmaválasztását, valamint előkészítse bekapcsolódásukat a specializáló szakmai képzésbe. 

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. 

- ismeri és alkalmazza a munkavédelmi, és tűzvédelmi előírásokat, 

- ismeri a segélynyújtás alapeseteit baleset esetén 

- ismeri a forgácsolással történő megmunkálási technológiákat, azokkal számításokat 

képes végezni 

- ismeri a forgácsnélküli hideg, és melegalakítási technológiákat, és azokkal számításokat 

képes végezni 
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Témakörök 

I, Munkavédelem témakörei:  

 Munkabiztonság 

Munkavédelem fogalma, célja, balesetek, biztonsági jelzések, védőfelszerelések. 

 Tűzvédelem 

Égés feltétele, tűzveszélyességi osztályok, tűzoltás, tűzoltó készülékek, mentés. 

 

 Környezetvédelem.  

− a környezetvédelem területeit,  

− a környezetszennyezés eseteit, fajtáit, a védekezés lehetséges módjait,  

− az épített környezet védelmét,  

− a természetvédelmet,  

− a vízszennyezést,  

− a levegőszennyezést,  

− a hulladékok keletkezését, csoportosítását eredetük, halmazállapotuk, illetve fajtájuk 

szerint, − a szelektív hulladékgyűjtést, tárolást,  

− a hulladékok feldolgozását, újrahasznosítását,  

− a veszélyes hulladékok fogalmát, megkülönböztetett kezelését, tárolását, szállítását 

II, Gépészeti alapozó feladatok témakörei: 

 

 Műszaki dokumentációk, 
Ismerje a gépészeti technológiai dokumentációkat mint információhordozókat, azok 

formai és tartalmi követelményeit. Ismerje a rajztechnikai alapszabványokat, előírásokat. 

 Szakrajz, 
Felületi minőségek, érdességi jelek, tűrések, tűréstechnikai számítások, jellemzők, 

jelképes ábrázolások, technológiai rajzok 

 Géprajzi ismeretek, 

Ismerje az egyszerű gépészeti műszaki rajzokat. Ismerje az egyszerű alkatrészek, 

szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terveit. Tudja a technológiai sorrend 

fogalmát, tartalmát. Tudja a technológiai jellegű rajzok készítésének szabályait 

(dokumentációkészítés, technológiai elemek rajzjelei, ábrázolási szabályai). Tudja 

értelmezni a gépek kinematikai ábráit, fordulatszám és erőfolyam ábráit. 
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 Gépészeti alapmérések, 

Tudja a gépészeti alapmérések alapfogalmait: 

− a mérés, ellenőrzés fogalmát,  

− a mérés folyamatát,  

− a mérési módszereket, 

− a mértékegységeket,  

− a tűrést, az illesztést. 

Ismerje a mérési dokumentumokat: 

− a mérési utasítást, 

− a mérési jegyzőkönyvet, 

− a műszaki rajzok készítésének lépéseit, olvasását, értelmezését. 

Ismerje a mérés eszközeit:  

− a mérőeszközök csoportosítását,  

− az értékmutató műszerek kijelző elemeit,  

− a mérőeszközök (műszerek) metrológiai jellemzőit,  

− a mérőeszközök kiválasztásának szempontjait,  

− a mérési segédeszközöket. 

 Anyagismeret, 

Tudja, és ismerje a fémes és nem fémes anyagok tulajdonságait, a fémeket és 

kristályosodásukat. Ismerje a színfém, és ötvözet fogalmát. Tudja kezelni a Fe-

Fe3C diagramot. Ismerje az acél fogalmát, tudja a fő ötvözőket. Tudja a hőkezelés 

célját, és típusait. 

 Anyagvizsgálat, 

Tudja a mechanikai tulajdonságok vizsgálatát: 

− a szilárdsági vizsgálatokat és az azokkal meghatározható jellemzőket, a 

vizsgálatok jegyzőkönyvezését 

- szakítóvizsgálat, 

- nyomóvizsgálat, 

- hajlító vizsgálat, 

- ütve-hajlító vizsgálat, 

− a keménységméréseket és az azokkal meghatározható jellemzőket, a 

vizsgálatok jegyzőkönyvezését 
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 Anyagjelölések, 

Tudja a szabvány fogalmát, a magyar és a nemzetközi szabványok jelölését. 

Ismerje a szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok értelmezését, 

használatát. Tudja az ötvözők és szennyezők hatását az acélok tulajdonságaira. 

Tudja az acélok és a vas- és acélöntvények osztályozását és jelöléseit a MSZ és EN 

szerint. 

 Gépészeti szerelés, 

Tudja a szerelési dokumentációk összeállításait: 

 a szerelési családfa felépítését, elemeit, 

 a szerelési vázlatot, 

 a szerelési módszereket, 

 a szerelési tervek készítését, 

 a szerelési sorrendtervet, 

 a szerelési művelettervet,  

 a szerelés szervezését,  

 a szerelési műveleti utasítást,  

 a gyártási és a szerelési költségek kapcsolatát,  

 a gyártásra, szerelési és javítási technológiára vonatkozó munka-, baleset-, tűz- 

és környezetvédelmi utasítások előírásait 

 Kézi forgácsolás 

Tudja az előrajzolás célját, szerszámait, az előrajzolás (síkbeli, térbeli) folyamatát. 

Ismerje a kézi forgácsoló műveleteket (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, 

köszörülés, fúrás, süllyesztés, dörzsárazás, hántolás, csiszolás, menetvágás, 

menetfúrás). 

 Gépi forgácsolás I., 

Tudja a gépi forgácsolás: 

– alapfogalmait,  

– módjait,  

– alapeljárások gépeit,  

– szerszámait és azok élgeometriáját,  

– mozgásviszonyait,  

– forgácsképződés mechanizmusát,  

– technológiai adatainak meghatározását,  

– a forgácsolási paraméterek közötti összefüggéseket,  

– a gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályait. 
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 Gépi forgácsolás II., 

Tudja köszörülés technológiáját (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés), 

a munkafolyamat mozgásviszonyait. Ismerje a köszörűszerszámok kialakítását. 

Ismerje a köszörűgépek felépítését, működését. Ismerje a munkadarab felfogását 

köszörüléshez. Tudja a fúrás, furatmegmunkálás technológiáját, a munkafolyamat 

mozgásviszonyait. Ismerje a fúrógépek szerkezeti felépítését, működését. Ismerje 

a fúrás, menetfúrás, dörzsárazás szerszámait. Ismerje a fúrás során alkalmazott 

hűtési és kenési módokat. Képes legyen elvégezni egyszerűbb 

forgácsolástechnológiai számításokat elvégezni köszörülés és fúrás témakörben. 

 Műszaki mechanika, 

Tudja a statika alapfogalmait, alaptételeit és szerkesztési, illetve számítási 

eljárásait. 

Legyen képes a statikai alapismeretekkel kapcsolatos egyszerűbb feladatokat 

megoldani szerkesztéssel és számítással. 

Legyen képes a kéttámaszú, illetve egyik végén befogott tartókkal kapcsolatos 

egyszerűbb feladatokat megoldani szerkesztéssel és számítással. Ismerje a 

szilárdságtan témakörét, az igénybevételi módokat, a méretezési és ellenőrzési 

elveket, módszereket. 

 Gépelemek  

Ismerje a gépészet területén alkalmazott oldható és nem oldható kötési módokat. 

Tudja a csavarokat és csavarkötéseket. Tudja a tengelyeket, és azokkal kapcsolatos 

számításokat. Tudja és ismerje a hajtáselemeket. 

 Hajtások 

Legyen képes a hajtások méretezésével és a hajtóművekkel kapcsolatos 

számításokat elvégezni. 

Ismerje a nyomatékszármaztató hajtásokat: 

– a hajtástechnikai alapösszefüggéseket, teljesítmény, nyomaték, fordulatszám 

összefüggéseit, 

– az áttétel fogalmát, kiszámításának módjait, 

– a kényszerkapcsolatú hajtásokat, a kapcsolódás feltételeit 
 

A témakörök részletesebben megtalálhatók az oktatási hivatal, és az ESZI 

honlapján, mint Gépészet ismeretek vizsgakövetelményei. 

 
Paks, 2019. február 15.     Barkovics Lajos 

                        szaktanár 


