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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ...... pont / 12 pont 

Húzza alá a helyesnek ítélt válaszokat, vagy karikázza be azok betűjelét! 

A csavarok jellemzője a szilárdsági osztály. Egy csavar fején 12,9 felirat látható. Milyen 

információt tudhatunk meg ebből? ...... pont / 2 pont 

a) Ez a szám az anyagszám (Werkstoff-szám), ami az anyag összetételét jelöli. 

b) A két szám a csavarok szakító vizsgálatánál kapott számérték. Az első szám a csavarra 

vonatkozik, a második szám a csavaranya szilárdságát jellemzi. 

c) Az első szám a szakítószilárdság századrészét adja MPa-ban, a második a folyáshatár 

és a szakítószilárdság hányadosának 10-szerese. 

A napi munka során emelőgéppel kell dolgozni. Ki végezheti az emelést?  ...... pont / 2 pont 

a) Az emelőgéphez rendelt dolgozó. 

b) Akit ez emelőgép kezelésére betanítottak. 

c) Aki emelőgép-kezelő vizsgával rendelkezik, és ezt igazolni is tudja. 

Az ISO 9000-es szabványcsalád ...... pont / 2 pont 

a) a minőségbiztosítási rendszer egészét készen tartalmazza. 

b) a minőségbiztosítási rendszer felépítésének elveit tartalmazza. 

c) csak az auditálás rendjét határozza meg. 

Korszerű motorokban a dugattyú anyaga: ...... pont / 2 pont 

a) nagytisztaságú alumínium 

b) alumínium ötvözet 

c) acélöntvény 

A vállalati minőségirányítási rendszer ...... pont / 2 pont 

a) a vállalat felső vezetőinek jelent többletadminisztrációt, amelyet a termék árába 

beépítenek. 

b) a vállalat valamennyi dolgozójára vonatkozik és a nyomon követést szolgálja. 

c) a vállalat fizikai dolgozóinak jobb, körültekintőbb munkáját ösztönzi. 

Mi a mérés és a méretellenőrzés közötti különbség?  ...... pont / 2 pont 

a) A mérés a mért jellemző számszerű értékének összehasonlítása egy mérőeszközzel, a 

méretellenőrzés esetében pedig idomszerrel. 

b) A méretellenőrzés tágabb értelmű tevékenység, mint a mérés. A minőségbiztosítás 

fontos eleme. 

c) Nincs különbség. 
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2. Feladat ...... pont / 18 pont 

Döntse el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Ha igaz az állítás jelölje az „I” 

betűvel, ha hamis, akkor a „H” betűvel! 

....... A szerelési munka alapvető dokumentációja a műszaki rajzdokumentáció. 

....... A ciklusidő a gép új állapota és a gép selejtezése közötti időszak. 

....... 
A nagyjavításkor a gépet csak rövid időre vonjuk ki a termelésből, csupán csak 

szemrevételezzük a gépek kopását és erről feljegyzést készítünk. 

....... 
Nagyobb gépek javítását az üzemeltetés helyszínén, kisebb gépek nagyjavítását a 

karbantartó műhelyben végezzük.  

....... A nagyjavítást mindig megelőzi a hibafelvételi jegyzőkönyv elkészítése. 

....... 
A nagyjavítás célja a gép újszerű állapotának visszaállítása szerkezeti, működési 

szempontból egyaránt. 

....... 
A nagyjavításhoz tartozik a védőberendezések és a tartozékok javítása, felújítása, 

valamint a gép festése is. 

....... A TMK rövidítése tervszerű megújító korrózióvédelem. 

....... A TMK részleg feladata a javításhoz szükséges alkatrészek legyártása. 

Helyes válaszonként 2-2 pont adható. 

 

3. Feladat  ...... pont / 8 pont 

Ismertesse a flexibilis és transzfer gyártósorok közti különbséget! 

Flexibilis gyártósor: ...... pont /4 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Transzfer gyártósor: ...... pont / 4 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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4. Feladat ...... pont / 5 pont 

Ismertesse, hogy mit tartalmaz a munkautasítás, legalább 5 elemet! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

5. Feladat  ...... pont / 16 pont 

Ismertesse a tűrés fogalmát és írja a betűjelölések után a tűréssel kapcsolatos 

alapfogalmak jelentését! 

 

Tűrés:  .............................................................................................................................................  

N:  .............................................................................................................................................  

TM:  .............................................................................................................................................  

FH:  .............................................................................................................................................  

AH:  .............................................................................................................................................  

T:  .............................................................................................................................................  

FE:  .............................................................................................................................................  

AE:  .............................................................................................................................................  
Helyes válaszonként 2-2 pont adható. 

 

6. Feladat  ...... pont / 2 pont 

Mi az egyéni védőeszközök szerepe? Soroljon fel többféle eszköztípust! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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7. Feladat ...... pont / 4 pont 

Néhány mondatban írja le a mechanikai gépek [motorok, gépjárművek] szerelési 

formáit! 

Szerelési formák: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

8. Feladat ...... pont / 8 pont 

Ismertesse a játék és a fedés fogalmát és ábrázolja is azt! 

Játék: ...... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

Fedés: ...... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 

Rajz: ...... pont / 4 pont 
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9. Feladat ...... pont / 4 pont 

Ismertesse a kenőanyagok feladatát! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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10. Feladat ...... pont / 12 pont 

A csavarkötések létesítéséhez és oldásához különböző szerelőkulcsokat használunk. Az 

alábbi táblázatban fejkialakítás szerint foglalja össze a használatos szerszámokat! 

 

Kép Fejkialakítás megnevezése Szerelőszerszámok 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Versenyzői kód:  49  
 

9/9 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 521 01 Autógyártó 

11. Feladat ...... pont / 4 pont 

Írja le a csavarbiztosítások feladatát és a gyakoribb fajtáit! 

Csavarbiztosítások feladata:  ...... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Gyakoribb csavarbiztosítási megoldások:  ...... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

12. Feladat ...... pont / 2 pont 

Határozza meg a korrózió fogalmát! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

13. Feladat ...... pont / 2 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatot! 

A ragasztás ..........................................................., melynek biztonságát fokozhatjuk úgy, hogy 

ragasztás előtt a ....................................................................... 

 

14. Feladat ...... pont / 3 pont 

Ismertesse a közvetett csavarkötés alkalmazásának területeit! 

Közvetett csavarkötés (csavar- csavaranyával): 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  


