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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, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

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 vizsgából 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 / 20 pont 

Az Ön feladata, hogy a következő feladatok állításai közül kiválassza és karikázza be a helyes 

válasz előtti betűt. Csak egy helyes válasz van! Minden helyes válasz 1 pont. A javított 

válaszok nem fogadhatók el! 

1) Melyik szöggel jellemezhető a forgácsolószerszámok élkiképzése? 

a) Fejszög. 

b) Homlokszög. 

c) Bázisszög. 

 

2) A széntartalom alapvetően befolyásolja az acélok alakíthatóságát. Határozza meg a 

szerszámacélok széntartalmát! 

a) 0,8% feletti széntartalom. 

b) 0,6% feletti széntartalom. 

c) 0,6% és 0,8% közötti széntartalom. 

 

3) Mit jelent a gépeken, alkatrészeken elhelyezett CE megjelölés? 

a) A gyártó nyilatkozata arról, hogy a terméke megfelel az előírásoknak. 

b) Egy külső akkreditált tanúsító szervezet nyilatkozata a termék megfelelőségéről. 

c) Jótállás (garancia) jelölése a termék megfelelőségéről. 

 

4) Egy alkatrész rajzán a következő menetjelölést látja M20x1,5. Milyen menetfajtát kell a 

jelölés alapján készítenie? 

a) Normál métermenet. 

b) Finom métermenet. 

c) Withworth menet. 

 

5) Kúpos fejű csavarok, szegecsek fészkének a kimunkálását kell elvégeznie. Milyen 

szerszámot választana a művelethez? 

a) Alakos süllyesztő. 

b) Csúcssüllyesztő. 

c) Homloksüllyesztő. 

 

6) Milyen anyagok forgácsolásánál keletkezik töredezett forgács? 

a) Képlékeny anyagok. 

b) Rideg anyagok. 

c) Rugalmas anyagok. 

 

7) Hogyan célszerű megválasztani a bázisfelületet? 

a) A szerkesztési, gyártási és mérési bázis felületek lehetőleg azonosak legyenek vagy 

egybeessenek. 

b) A szerkesztési és a mérési bázis felületek lehetőleg azonosak legyenek , de a gyártási 

bázisfelülettől különbözzenek. 

c) A szerkesztési és a gyártási bázisfelületek lehetőleg azonosak legyenek, de mindig 

különbözzenek a mérési bázisfelülettől. 
Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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8) Válasszon szerszámokat az Ø15H7 furat elkészítéséhez! 

a) Csigafúró, furatköszörű. 

b) Előfúró, hántoló. 

c) Csigafúró, dörzsár. 

 

9) A megmunkálások során hűtőfolyadékot használunk, mely lehet 

a) gépolaj és víz keveréke. 

b) jó kenőképességű gépolaj. 

c) jó hűtőképességű gépolaj. 

 

10) A mérés: 

a) a mért jellemző számszerű értékének összehasonlítása egy mérőeszközzel. 

b) a rajzi méret ellenőrzése a valóságos mérettel. 

c) a jellemző érték azonosítására szolgál. 

 

11) A szabályozó csillag 

a) a deformálódott lemez egyengetését végzi el. 

b) a szalagfűrészgép beállítására szolgál. 

c) a köszörűkorong eltömítettségét és egyenlőtlenséget szünteti meg. 

 

12) Az alábbi állítások közül válassza ki azt, amelyiket helyesnek tartja! 

a) Azok a méretek, amelyek nincsenek tűréssel ellátva, akármekkorák lehetnek, mivel a 

méretüknek nincs jelentősége. 

b) A jelölés nélküli tűrések előírásait szabvány tartalmazza. A rajzon csak a névleges 

méretet kell feltüntetni. 

c) A jelöletlen tűrésekre való utalást a feliratmezőben kell feltüntetni, az utalásnak 

tartalmaznia kell a szabványszámot, valamint az alábbi táblázat szerinti minőségi 

osztály jelét. Például: MSZ ISO 2768-f 

 

13) Mi a tűrésmező nagyságának meghatározása? 

a) A tűrésmező nagysága, a méretszóródás nagysága, a felső és az alsó határméret közötti 

különbség. 

b) A tűrésmező nagysága a felső határméret és a névleges méret közötti távolság. 

c) A tűrésmező nagysága az alsó határméret és a névleges méret közötti távolság. 

 

14) Melyik keménységmérésnél nyomnak 136-os gyémántgúla alakú szúrószerszámot a 

vizsgált munkadarab felületébe? 

a) Vickers. 

b) Brinell. 

c) Rockwell. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9m%C3%A1nt


Versenyző kódja:  10  
 

5/10 

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 521 03 Gépi forgácsoló 

15) Melyik szerszámra jellemző, hogy újraélezi magát? 

a) Süllyesztő. 

b) Dörzsár. 

c) Köszörűkorong. 

 

16) A tűrés jelölésénél melyik állítás helyes? 

a) A tűrésmezők elhelyezkedését betűk jelölik, a csapokat kisbetűk, a lyukakat 

nagybetűk. 

b) A tűrésmezők elhelyezkedését számok jelölik, a csapokat kisbetűk, a lyukakat 

nagybetűk. 

c) A tűrésmezők elhelyezkedését betűk jelölik, a csapokat nagybetűk, a lyukakat 

kisbetűk. 

d) A tűrésmező elhelyezkedése mindig szimmetrikus. 

 

17) Válasszon mérőeszközt az Ø60p6 méretű furat méréséhez! 

a) 0,1 méretpontosságú tolómérő. 

b) Digitális tolómérő. 

c) 3 pontos furat mikrométer. 

d) Furatmikrométer. 

 

18) Ahhoz, hogy a munkadarabot felépítő egyes elemek egymáshoz viszonyított helyzetét 

kellő pontossággal tudják gyártani, a műszaki rajzokon alak- és helyzettűréseket is meg 

kell adni. A felsoroltak közül melyik a helyzettűrés? 

a) Egyenesség tűrése. 

b) Hengeresség tűrése. 

c) Egytengelyűség tűrése. 

 

19) Az IT12-IT16 tűrésfokozatok 

a) a mérőműszerekre vonatkoznak. 

b) a gépalkatrészekre vonatkoznak. 

c) a durva megmunkálásokra vonatkoznak. 

 

20) A keményfémek alapanyaga  

a) titán- és wolframkarbid. 

b) cementit és martenzit. 

c) üvegkeménységre edzett szerszámacél. 
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2. Feladat ..... pont / 20 pont 

Értelmezze a rajzon található szabványos jelöléseket, és írja le jelentésüket a számok mögé a 

pontozott vonalra! 

 

 
 

1.  ..................................................................................................................................................  

2.  ..................................................................................................................................................  

3.  ..................................................................................................................................................  

4.  ..................................................................................................................................................  

5.  ..................................................................................................................................................  

6.  ..................................................................................................................................................  

7.  ..................................................................................................................................................  

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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3. Feladat ..... pont / 10 pont 

Határozza meg a második feladat rajzán található tűréstáblázattal megadott elem szerepét, 

mérettűrését (T), névleges (N), legnagyobb (FH) és legkisebb (AH) méreteit! 

 

Szerepe: ................................................................................................................  

T=..........................................................................................................................  

N= .........................................................................................................................  

FH= .......................................................................................................................  

AH= ......................................................................................................................  

 

4. Feladat 

Határozza meg a második feladat rajzán található Ø45H6 méret nagyoló forgácsolásához a 

következő technológiai paramétereket, ha a kiinduló átmérő Ø40 mm, a nagyolás befejező 

átmérője 44,5 mm, egy fogással dolgozunk, a fordulatszám 720 1/min, a fajlagos forgácsolási 

ellenállás 2,5 GPa, az előtolás 0,3 mm/fordulat, a rá- és kifutás együttesen 3 mm: 

 

a) forgács keresztmetszet: ..... pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

b) forgácsolási sebesség: ..... pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

c) forgácsolási főerő: ..... pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

d) gépi főidő: ..... pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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5. Feladat 

Körvonal rekonstrukció maró CNC program alapján. 

 

70x70x20-as AlMg1 hasábos alapanyag felületére 5 mm mélyen meglévő nagyolt kontúrt 

simítunk. D10HSS 4 élű szármarót egyirányú marással a munkadarab bal felső sarkától 

indítunk. 

 

a) Készítse el az alkatrész méretezett M1:1 arányú rajzát a DIN66025 szabványos 

kódrendszerű abszolút méretmegadású programja alapján. 

Alkatrészrajz: a versenyzőnek a felülnézeti ábrát kell megrajzolnia, az axonometrikus és 

elölnézeti ábra tájékoztatásul segítségére lehet! Minden helyesen megrajzolt szakasz 1 

pontot jelent. 

..... pont / 10 pont 

 

b) Egészítse ki a programot a szerszám technológiai adataival, ha a vágósebesség 60 m/min 

és a fogankénti előtolás 0,05 mm/ford. A programoknál a pontokkal jelzett helyekre írja 

válaszát! 

 ..... pont / 6 pont 

 

c) A munkadarab X-Y nullpontja a felülnézet szimmetriatengelyeinek metszéspontjában, 

azaz középen, míg a Z-tengely nullpontja a munkadarab felső síkjában helyezkedik el. 

Alakítsa át az abszolút méretmegadású programot növekményessé! A köríveket 

középpontos méretmegadással programozza! A programoknál a pontokkal jelzett helyekre 

írja válaszát! 

 ..... pont / 24 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 40 pont 
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Abszolút programozással: Növekményes programozással: 

%O0001 %O0001 

T1 T1 

G0 G43 H1 Z10 G0 G43 H1 Z10 

G90 G54 G17 X-40 Y40 S........ G91 G54 G17 X0 Y0 S........ M3 

G1 Z-5 F........  M8 G1 Z........ F........ M8 

G41 D1 X-30 Y30 G41 D1 X........ Y........ 

X10 X........ 

G2 X30 Y10 I0 J-20 G2 X........ Y........ I0 J........ 

G1 Y0 G1 Y........ 

G3 X0 Y-30 I0 J-30 G3 X........ Y........ I........ J........ 

G1 X-5 G1 X........ 

X-30 Y-5 X........  Y........ 

Y5 Y........ 

X-20 X........ 

G3 Y25 I0 J10 G3 Y........ I........ J........ 

G1 X-30 G1 X........ 

Y30 Y........ 

G0 G40 X-40 Y40 Z100 M9 G0 G90 G40 X-40 Y40 Z100 M9 

M30 M30 

 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Elért pontszám:  ...........  pont 


