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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. 

1. Minden oldalon tüntesse fel azonosító számát! 

2. A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

3. A feladatokat figyelmesen olvassa el, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

4. Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 

5. Nem programozható számológépet használhat. 

6. Egyéb segédeszköz használata TILOS! 

7. A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 1-1 vagy 2-2 pont adható! Ha a 

versenyző a szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 1-1 pont illetve 2-

2 pont levonásával járnak! 

8. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

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

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

10. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

11. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthető és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat Összesen: ___ pont / 13 pont 

Ismertesse a kenőanyagok feladatát, a súrlódás fogalmát, fajtáit és csoportosítsa eredet szerint 

a kenőanyagokat! 

A kenőanyagok feladata: 

Az, hogy lehetőség szerint megakadályozzák az egymáson gördülő vagy csúszó 

felületek közvetlen érintkezését és ezáltal az alkatrészek súrlódását, kopását 

csökkentsék, a keletkező hőt elvezessék. Ezen kívül feladatuk lehet még tömítés, 

zajok csillapítása és korrózióvédelem.    ___ pont / 4 pont 

 

A súrlódás fogalma: 

A súrlódás a mozgás velejárója, egymással érintkező felületek között mindig van 

súrlódás.  

Súrlódás = egymással érintkező felületek között fellépő a mozgást akadályozó erő. 

___ pont / 2 pont 

A súrlódás fajtái: 

• Száraz súrlódás: A felületek közvetlenül érintkeznek. 

• Félnedves, vagy vegyes súrlódás: A felületek között van kenőanyag, de 

nincs összefüggő kenőfilm. 

• Tiszta folyadéksúrlódás: A felületek között összefüggő kenőfilm alakul ki. 

 ___ pont / 3 pont 

A kenőanyagok eredet szerint: 

• kőolaj alapú,  

• növényi,  

• állati eredetű,  

• szintetikus, azaz mesterségesen előállított.      ___ pont / 4 pont 

 

2. Feladat Összesen: ___ pont / 8 pont 

Az alábbi kérdések a négyütemű motorok működésére vonatkoznak. Húzza alá a helyes 

válaszokat és röviden indokolja azokat! 

Hol nyit a szívószelep?  ___ pont / 2 pont 

a) A felső holtpontban. 

b) A felső holtpont előtt. 

c) A felső holtpont után. 

Indoklás: 

Azért, hogy mire a felső holtpontba ér a dugattyú, a szelep már teljes 

keresztmetszetében nyitva legyen. A szívó- és kipufogócső gázlengései a 

szelepösszenyitás alatt átöblíthessék az égésteret.  ___ pont / 2 pont 

 

Hol zár a kipufogó-szelep?  ___ pont / 2 pont 

a) A felső holtpont után. 

b) A felső holtpont előtt. 

c) Az alsó holtpont előtt. 

Indoklás: 

A kipufogógáz tehetetlenségét kihasználva a szelepösszenyitás alatt átöblíthessék az 

égésteret.  ___ pont / 2 pont 



Versenyzői kód:  63  
 

4/8 

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

34 521 01 Autógyártó 

3. Feladat Összesen: ___ pont / 4 pont 

Az M16x1-LH menetre vonatkozó alábbi állítások vagy igazak vagy hamisak. Írjon a 

helyesnek tartott állítás előtti pontozott vonalra I, a helytelennek tartott előtti pontozott 

vonalra H betűt!  

 

a)  I Balmenet. 

b)  H A bekezdések száma 2 

c)  H  A menetemelkedés 1,25 mm. 

d)  I A menet névleges átmérője 16 mm 

Helyes válaszonként 1 pont adható.        ___ pont / 4 pont 

 

4. Feladat Összesen: ___ pont / 8 pont 

Értelmezze az S 235 JR anyagjelölésben szereplő jeleket! Írja válaszát a pontozott vonalra! 
Helyes válaszonként 2 pont adható. 

 

S: szerkezeti acél 

235: a folyáshatár 235 MPa  

J:  az ütőmunka (J = 27 J) +  

R: vizsgálat hőmérséklete (R = +20 C˚)         ___ pont / 8 pont 

 

5. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

Az autógyártó feladatai közé tartozik az alkatrészek összeszerelése, ellenőrzése. Néhány 

mondatban fogalmazzon meg és írjon le a termék ellenőrzés lehetséges módszerei közül ötöt! 
Helyes válaszonként 2-2 pont adható. 

 

Gyártás ellenőrzés:  

A gyártási folyamat és gyártás feltételeinek ellenőrzése. Általában a minőségbiztosítás 

emberei végzik, akik az adott gyártási folyamatot jól ismerik, módszere audit.  

                  ___ pont / 2 pont 

Önellenőrzés: 

A munkafolyamat közben és végén, köteles a dolgozó leellenőrizni, hogy minden 

rendben van-e a terméken. Csak ezután továbbíthatja a következő munkahelyre a 

munkadarabot.             ___ pont / 2 pont 

 

Előző munkafolyamat ellenőrzése: 

Mikor a munkahelyre megérkezik a termék, köteles a dolgozó ellenőrizni, hogy minden 

alkatrész beszerelésre került-e az előző helyen. Csak ezután kezdheti el a saját 

munkafolyamatát.    

 ___ pont / 2 pont 

Gyártásközi ellenőrzés:  

A gyártásközi ellenőrzések, a hibák kiküszöbölésére szolgálnak. Végezhetik a sori 

dolgozók a munkautasítás előírásai szerint (önellenőrzés, előző munkafolyamat 

ellenőrzése), vagy a minőségbiztosítás emberei az ellenőrzési utasítás szerint. Fontos, 

hogy termékkísérő lapon jelöljük az ellenőrzés megtörténtét.       ___ pont / 2 pont  
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Végellenőrzés:  

Általában a minőségbiztosítási dolgozók végzik (ellenőrzési utasítás alapján). A gyártási 

folyamat legvégén kerül rá sor, amikor a munkadarabon minden munkafolyamatot 

elvégeztek és mehet a vevőhöz, ha megfelel az ellenőrzésen. Az ellenőrzés elvégzését 

szintén dokumentálni kell a termékkísérő lapon, vagy számítógépes dokumentációban. 

             ___ pont / 2 pont 

 

6. Feladat Összesen: ___ pont / 15 pont 

Ismertesse a csavarkötés létesítésének feltételeit, a közvetlen- és a közvetett csavarkötés 

alkalmazásának területeit! 

 

Csavarkötés létesítésének feltételei:  

- csavarorsó + csavaranya (összetartozó elempárok) 

- csavarmenet fajtája 

- névleges átmérő 

- menetemelkedés 

- bekezdések száma és a menetemelkedés iránya      ___ pont / 5 pont 

 

A közvetlen csavarkötés alkalmazásának területei: 

Közvetlen csavarkötés (csavar- csavaranya nélkül):      

Olyan alkatrészek összekötésére szolgál, melyek közül az egyiket átmenő furattal, a 

másikat zsákfuratba készített menettel alakítottak ki és a kötést nem kell túl gyakran 

oldani. 

   ___ pont / 5 pont 

Közvetett csavarkötés (csavar- csavaranyával): 

Menet nélküli furatokkal kialakított alkatrészek összekötésére szolgál. Az alkatrészek 

átmenő furattal rendelkeznek és a csavar valamint az anya kötik össze őket.  

               ___ pont / 5 pont 

 

7. Feladat Összesen: ___ pont / 8 pont 

A mozgást átadó szerkezeteknek több fajtáját ismerjük. Válassza külön a felsoroltakat a 

mozgás átadásának módja szerint!  

 

1.) csigahajtás; 2.) fogazott húzóelem; 3.) tengelykapcsoló; 4.) szíjhajtás; 5.) fogaskerékhajtás; 

6.) dörzshajtás; 7.) lánchajtás; 8.) rugós húzóelem 

 

Súrlódással: 4.) szíjhajtás, 6.) dörzshajtás, 8.) rugós húzóelem  ___ pont / 3 pont 

 

Kényszerkapcsolattal: 1.) csigahajtás, 2.) fogazott húzóelem, 5.) fogaskerékhajtás, 

7.) lánchajtás,      ___ pont / 4 pont 

 

Kényszerkapcsolattal vagy súrlódással: 3.) tengelykapcsoló  ___ pont / 1 pont 
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8. Feladat Összesen: ___ pont / 5 pont 

Válassza ki az alábbi felsorolásból az erővel és alakkal történő csavarbiztosításokat! 

1.) rugós alátéttel; 2.) huzalbefűzéssel; 3.) ellenanyával; 4.) koronás anyával és sasszeggel; 

5.) műanyagbetétes önzáró anyával 

Erővel: 1.) rugós alátéttel, 3.) ellenanyával, 5.) műanyagbetétes önzáró anyával 

 ___ pont / 3 pont 

Alakkal: 2.) huzalbefűzéssel, 4.) koronás anyával és sasszeggel ___ pont / 2 pont 

 

9. Feladat Összesen: ___ pont / 16 pont 

Egy alkatrész Ø50 H7 tűrésezett méretű furatába Ø50 p6 tűrésezett méretű alkatrész 

illeszkedik.  

a) Írja le, milyen illesztést jelent ez a megoldás! 

Szoros (szilárd) illesztést jelent a megoldás.   ___ pont / 2 pont 

 

b) Töltse ki a táblázatot, ha a csap alsó határeltérése 0,026 mm és a tűrése 0,019 mm!  

  

Ø50 H7 
   + 0,025 

      0 

Ø50 p6 
+ 0,045 

+ 0,026 

 ___ pont / 2 pont 

 

c) A két tűrésezett mérettel kapcsolatban töltse ki az alábbi táblázatot!  ___ pont / 12 pont 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 

 

Jel Jelentése 

Értéke (mm) 

Ø50 H7 

méretnél 

Ø50 p6 

méretnél 

N = Névleges méret Ø50 Ø50 

FE = Felső határeltérés +0,025 + 0,045 

AE = Alsó határeltérés 0 + 0,026 

FH = Felső határméret Ø50,025 Ø50,045 

AH = Alsó határméret Ø50,000 Ø50,026 

T = Tűrés 0,025 0,019 
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10. Feladat Összesen: ___ pont / 3 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható szerkezetet és ismertesse a harmadik ütemben lezajló 

folyamatot! 

 

Megnevezés: négyütemű belső égésű motor     ___ pont / 1 pont 

     

 
 

A harmadik ütem: expanzió (terjeszkedés) 

 

Amikor a dugattyú a felső holtpont elé ér, a gyújtógyertya elektródái között villamos 

szikra ugrik át. Ez a szikra meggyújtja az égéstérben összesűrített benzin-levegő 

keveréket, ami robbanásszerűen elég. 

A terjeszkedő gázok óriási nyomása a dugattyút fentről lefelé löki, ezt nevezzük 

terjeszkedésnek (expanziónak). A dugattyú a hajtórúdon keresztül fél fordulattal 

elfordítja a forgattyútengelyt, amely fél fordulat gyakorlatilag a motor hasznos 

munkája. A robbanás nyomán keletkező égésterméket el kell távolítani a hengerből. Ez 

már a negyedik ütem alatt zajlik le. 
 

  ___ pont / 2 pont 
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11. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

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

munkahelyének lehetséges kialakításait és jellemzőit! 

 

Szerelési formák: 

• Álló szerelés: (helyhez kötött, gyártmányorientált szerelés, hozzák az 

alkatrészeket, egységeket, szerszámokat, munkamegosztás nincs). 

• Mozgó szerelés: a szerelés tárgya vándorol, a szerelés személyzete helyben, 

mindig ugyanazt a munkát végzi (szabad mozgatású, kényszermozgatású, 

folyamatos szakaszos (szabad ütemű, kötött ütemű)).  ___ pont / 4 pont 

 

Munkahely lehetséges kialakítása: 

• Egyedi munkahelyes szerelés jellemzői : 

A munkadarab egy helyben áll, nincs munkamegosztás,  

részegység készre szerelése, csak olyan lehet, amelyhez az eszközök és alkatrészek 

(napi, félnapi szükséglete) egy munkahelyen elférnek,  

szerelési darabszámot befolyásolja a szerelés helye (amely lehet helyi szerelés, 

vagy egyedi munkahelyi szerelés).     ___ pont  / 2 pont 

 

• Mozgó munkahelyes: (szabad mozgatású, kényszermozgatású, szakaszos) szerelés 

jellemzői: 

a szerelési tárgy mozog a munkaállomások között,  

van munkamegosztás,  

folyamatos szerelés álló munkadarabon, 

 szerelés adott idő alatt.      ___ pont / 2 pont 

 

• Futószalag rendszerű: (kényszer mozgatású, folyamatos) szerelés jellemzői: 

a szerelési tárgy mozog a munkaállomások között,  

van munkamegosztás,  

folyamatos szerelés mozgó munkadarabon,  

szerelési idő kötött.       ___ pont / 2 pont 


