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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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1. Feladat 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? 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?  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 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: 2 pont 

a) nagytisztaságú alumínium 

b) alumínium ötvözet 

c) acélöntvény 

A vállalati minőségirányítási rendszer 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? 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 18 pont 

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

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

I A szerelési munka alapvető dokumentációja a műszaki rajzdokumentáció. 

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

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

szemrevételezzük a gépek kopását és erről feljegyzést készítünk. 

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

karbantartó műhelyben végezzük.  

I A nagyjavítást mindig megelőzi a hibafelvételi jegyzőkönyv elkészítése. 

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

szempontból egyaránt. 

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

valamint a gép festése is. 

H A TMK rövidítése tervszerű megújító korrózióvédelem. 

H A TMK részleg feladata a javításhoz szükséges alkatrészek legyártása. 

Helyes válaszonként 2-2 pont adható. 

3. Feladat 8 pont 

Ismertesse a flexibilis és transzfer gyártósorok közti különbséget!  

Flexibilis gyártósor: 4 pont 

• Több univerzális gépet tartalmaz. 

• Sok típus (motor) gyártható. 

• Gyors átszerelés, átállás. 

• Gyártásközi puffer könnyen építhető. 

• Munkadarab továbbítás főleg kocsi rendszerű. 

Transzfer gyártósor:  4 pont 

• Csak kisebb alak és méret eltérésű darabok gyárthatók. 

• Lassú átszerelés. 

• Szinte csak célgépet foglal magába. 

• Gyártásközi puffer nehezen (tárolás miatt) építhető. 

4. Feladat  5 pont 

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

Helyes válaszonként 1-1 pont adható 

• A munkafolyamatok leírását, meghúzási nyomatékokat. 

• A szükséges anyagokat (anyagszám). 

• A szükséges szerszám listát. 

• A munkavédelmi előírásokat (előírt munkavédelmi felszerelések). 

• A változásokat (ki, mikor, milyen változást vezetett be). 

• Mely munkaállomásra vonatkozik a munkautasítás. 

• Ki a felelőse a munkastandard érvényességének. 

• Csatlakozó dokumentumok listája (pl. elektromos csavarozó gép). 

• Mely típusra (autó, motor, sebváltó stb.) vonatkozik. 
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5. Feladat 16 pont 

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

alapfogalmak jelentését! 

Tűrés: egy adott munkadarab mérete vagy alakja bizonyos határok között eltérhet a pontos 

mérettől. 

N: Névleges méret, a rajzon megadott méret. 

TM: Tényleges méret, az a méret, amire a tárgy elkészül. 

FH: Felső határméret, a legnagyobb méret, amely még jó méretnek számít. 

AH: Alsó határméret, az legkisebb méret, amely még jó méretnek számít. 

T: Tűrésmező nagysága, a méretszóródás nagysága, a felső és az alsó határméret közötti 

különbség (FH - AH). 

FE: Felső határeltérés: a felső határméret és a névleges méret közötti távolság. 

AE: Alsó határeltérés az alsó határméret és a névleges méret közötti távolság. 
Helyes válaszonként 2-2 pont adható. 

 

6. Feladat 2 pont 

Mi az egyéni védőeszközök szerepe? Soroljon fel többféle eszköztípust! 

Amennyiben a műszaki védelem nem tud teljes körű biztonságot nyújtani, akkor kell 

használni az egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket.  

Arcvédők, szemvédők, légzésvédők, hallásvédők, kéz-és lábvédők, védőruha. 

 

7. Feladat 4 pont 

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

formáit! 

Szerelési formák: 

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

egységeket, szerszámokat, munkamegosztás nincs.  2 pont 

 

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

ugyanazt a munkát végzi.  2 pont 
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8. Feladat 8 pont 

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

 

Játék: akkor keletkezik, ha a csap mérete kisebb a lyuk méreténél 2 pont 

Fedés: akkor keletkezik, ha csap mérete nagyobb a lyuk méreténél 2 pont 

 

Rajz: 4 pont 

 

 
 

9. Feladat 4 pont 

Ismertesse a kenőanyagok feladatát! 

A kenőanyagok feladata:  

Az, hogy lehetőség szerint megakadályozzák az egymáson gördülő vagy csúszó felületek 

közvetlen érintkezését és ez által az alkatrészek súrlódását, kopását csökkentsék, a keletkező 

hőt elvezessék.  

Ezen kívül feladatuk lehet még a tömítés, zajok csillapítása és korrózióvédelem.  
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10. Feladat 12 pont 

A csavarkötések létesítéséhez és oldásához különböző szerelőkulcsokat használunk. Az 

alábbi táblázatban fejkialakítás szerint foglalja össze a használatos szerszámokat! 

 

Kép Fejkialakítás megnevezése Szerelőszerszámok 

 

Hornyos csavar Egyélű csavarhúzó 

 

Kereszthornyos csavarok Kereszt élű csavarhúzó 

 

Torx csavar (belső, külső 

kialakítású) 
Torx kulcs 

 

Belső kulcsnyílású vagy imbusz 

fejű csavar 
Imbusz kulcs 

 

Hatlapfejű csavar 

Villáskulcs 

Csillagkulcs 

Csillag-villás kulcs 

Dugókulcs (crova) 

Csőkulcs, 

T-kulcs 

 

Csavarfejnélküli csavarok 

Ászokcsavar 

Tőcsavar kiszedő (excenteres) 

Kontra anya alkalmazása 

(ekkor a szerszámok azonosak a 

hatlapfejű csavarokéval) 

Ha a versenyző a fejkialakítást felismerte és szerelőszerszámokhoz legalább egy szerszámot írt, 2-2 pont adható! 
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11. Feladat 4 pont 

Írja le a csavarbiztosítások feladatát és a gyakoribb fajtáit! 

Csavarbiztosítások feladata:              2 pont 

A csavarbiztosítások feladata a csavarkötések kilazulás elleni biztosítása.   

Gyakoribb csavarbiztosítási megoldások:            2 pont 

• rugós alátét 

• koronás anya biztosítása sasszeggel 

• ellenanyás biztosítás 

• lemezes biztosítás 

 

12. Feladat 2 pont 

Határozza meg a korrózió fogalmát! 

A korrózió a környezet hatására bekövetkező kémiai változás, amelynek során a fémes 

anyagok átalakulnak nemfémes anyaggá. 

 

13. Feladat 2 pont 

Egészítse ki az alábbi mondatot! 

A ragasztás adhéziós kötés, melynek biztonságát fokozhatjuk úgy, hogy ragasztás előtt a 

felületeket érdesítjük. 

 

14. Feladat 3 pont 

Ismertesse a közvetett csavarkötés alkalmazásának területeit! 

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. 


