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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelőtanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók. 
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 
A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, a vizs-
gázó nem kaphat pontot. Ha a zárt jellegű (teszt-) feladatoknál az összes lehetséges választ 
megjelöli, nem kap pontot. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál 
több választ jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell.  

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 
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Teszt-jellegű feladatok       Összesen: 30 pont 
 
1. feladat 

Húzza alá a kérdésekre adott egyetlen helyes válasz betűjelét! 10 pont 
 

1.1. Mi a célja a géprajzokon megengedett egyszerűsítések alkalmazásának? 
a. A rajzi munka csökkentése, a helyszükséglet csökkentése, egy-egy tárgyrészlet 

kedvezőbb esztétikai bemutatása, további információ közlése a tárggyal kapcso-
latban. 

b. A rajzi munka csökkentése, a rajzok bonyolultságának csökkentése. 
c. A rajzi munka csökkentése, a helyszükséglet csökkentése, egy-egy tárgy-

részlet kedvezőbb bemutatása, további információ közlése a tárggyal kap-
csolatban. 

d. A rajzi munka csökkentése, a helyszükséglet csökkentése, egy-egy tárgyrészlet 
kedvezőbb bemutatása, a megfigyelés szemszögétől függő további információ 
közlése a tárggyal kapcsolatban. 

 
1.2. Hogyan jelöljük a felületi érdességet? 

a. A felületi érdességet a rajzon általában az érdesség alapjelével és az  átlagos 
érdesség számértékével adjuk meg nm-ben. 

b. A felületi érdességet a rajzon általában az érdesség alapjelével és az  át-
lagos érdesség számértékével adjuk meg µm-ben. 

c. A felületi érdességet a rajzon általában az érdesség alapjelével és az  maxi-
mális érdesség számértékével adjuk meg mm-ben. 

d. A felületi érdességet a rajzon általában az érdesség alapjelével és az  maxi-
mális érdesség számértékével adjuk meg µm-ben. 
 

1.3. Milyen előírások vonatkoznak a valóságos, és milyen az elméleti áthatások rajzolására? 
a. Az áthatások egyszerűsített ábrázolása csak akkor alkalmazható, ha a met-

sződő részek merőlegesek egymásra, és nem csökken a rajz érthetősége. 
b. Az áthatások egyszerűsített ábrázolása csak akkor alkalmazható, ha a metsződő 

részek szöget bezáróak egymással és nem csökken a rajz érthetősége. 
c. Az áthatások egyszerűsített ábrázolása csak akkor alkalmazható, ha a metsződő 

részek szöget bezáróak egymással 
d. Zavaró az áthatások egyszerűsített ábrázolása, ezért mindig kerülni kell 

 
1.4. Hogyan történik a bázisból kiinduló méretmegadás? 

a. Célszerű, hogy a bázis egybeessen a gyártástechnológiai bázisfelülettel és az el-
lenőrzési bázisfelülettel. 

b. Célszerű, hogy a bázis egybeessen a gyártástechnológiai bázisfelülettel és az 
ellenőrzési bázisfelülettel, hogy az alkatrész többi távolsága és iránya innen 
könnyen megadható legyen, ez egy közös alap. 

c. Célszerű, hogy a bázis egybeessen a gyártástechnológiai bázisfelülettel és az el-
lenőrzési bázisfelülettel, hogy az alkatrész többi távolsága könnyen megadható 
legyen, ez egy közös alap. 

d. Célszerű, hogy a bázis egybeessen a gyártástechnológiai bázisfelülettel és az el-
lenőrzési bázisfelülettel, hogy az alkatrész többi távolsága és iránya innen köny-
nyen megadható legyen. 
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1.5. Mit jelent ez a csavarjelölés: M20x1? 

a. Métermenet, névleges átmérő 20 mm, egybekezdésű. 
b. Métermenet, névleges átmérő 20 mm.  
c. Finom métermenet, névleges átmérő 20 mm. 
d. MSZ menet, névleges átmérő 20 mm, egybekezdésű. 
 

Minden helyes válaszra 2-2 pont adható 
 

2. feladat 
Húzza alá a kérdésekre adott egyetlen helyes válasz betűjelét! 10 pont 

 
2.1. Mit nevezünk kötőgépelemeknek? 

a. Az ICS-ben leírt és meghatározott szerkezeteket nevezzük kötőgépelemeknek. 
b. Kettő vagy több elem, alkatrész viszonylagos helyzetét biztosító szerkezete-

ket nevezzük kötőgépelemeknek. 
c. A Szabványok Hivatalos Gyűjteményében leírt és meghatározott szerkezeteket 

nevezzük kötőgépelemeknek. 
 
2.2. Melyek az oldható kötések? 

a. A kötőcsavarkötések. 
b. A ragasztott kötések. 
c. A szilárd illesztésű kötések, zsugorkötések. 

 
2.3. Mit nevezünk csapszegnek? 

a. Csapszegnek nevezzük azokat az állandó keresztmetszetű, az átmérőjükhöz ké-
pest viszonylag rövid, egyenlő szárú trapéz keresztmetszetű kötőelemeket, ame-
lyek a csuklós szerkezetekben az erőátadáson kívül lehetővé teszik a két szom-
szédos elem viszonylagos elfordulását, esetleg együttmozgását is. 

b. Csapszegnek nevezzük azokat az állandó keresztmetszetű, az átmérőjükhöz 
képest viszonylag rövid, kör keresztmetszetű kötőelemeket, amelyek a csuk-
lós szerkezetekben az erőátadáson kívül lehetővé teszik a két szomszédos 
elem viszonylagos elfordulását, esetleg együttmozgását is. 

c. A facsapok rögzítésére kialakított speciális szegeket. 
 
2.4. Melyik állítás igaz? 

a. Forrasztáskor csak a hozaganyagot (forraszanyagot) olvasztjuk meg. 
b. Forrasztáskor a hozaganyagot (forraszanyagot) és az alkatrészek érintkező felü-

leteit olvasztjuk meg. 
c. Forrasztáskor az alkatrészek érintkező felületeit olvasztjuk meg. 

 
2.5. Hogyan történhet a csavarkötés biztosítása? 

a. A több-bekezdésű menettel. 
b. Az egybekezdésű menettel. 
c. Ellenanyával. 

 
Minden helyes válaszra 2-2 pont adható 
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3. feladat 
Húzza alá a be kérdésekre adott egyetlen helyes válasz betűjelét! 10 pont 
 
3.1. Mekkora a vasúti normál nyomtáv? 

a. 1435 mm. 
b. 1000 mm. 
c. 1526 mm. 

 
3.2. Hogyan csoportosíthatjuk a vasúti járműveket? 

a. Vontatójárművek és személykocsik. 
b. Vontató- és vontatott járművek. 
c. Mozdonyok és vontatott járművek. 

 
3.3. A vasúti járművek egységes számozási rendszerében mit jelent az 1. és a 2. szám? 

a. A kölcsönös átjárhatóság jelölése. 
b. A nyilvántartás országának kódja. 
c. Önellenőrző szám. 

 
3.4. Mi a futómű? 

a. A járműbe épített hajtott kerékpárok. 
b. A járműbe épített szabadonfutó kerékpárok. 
c. A járműbe épített kerékpárok összessége. 

 
3.5. Mi az alváz feladata? 

a. A jármű tartása. 
b. A járműszekrény hordása, helyzetváltoztatáshoz szükséges szerelvények tartása. 
c. Az áruk, a személyek elhelyezése, a járműszekrény hordása, helyzetváltoz-

tatáshoz szükséges szerelvények tartása. 
 
 
Minden helyes válaszra 2-2 pont adható 
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4. feladat 
Számítással határozza meg az alábbi befogott tartó reakcióerőjének, 
forgatónyomatékának nagyságát! 15 pont 

 
F1 = 50 N 
F2 = 200 N 
l1 = 1 m 
l2 = 1 m 

 
 
Megoldás: 
 =	? 
 = 0 
 − = 0 3 pont 
 = 50 − 200 = 	−150  4 pont 
 =	? 
 = 0	
 ∗ − ∗ = 0 3 pont 	 = 200 ∗ 1 − 50 ∗ 1 1 = 100	  5 pont 
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5. feladat 
Ismertesse a háromfázisú aszinkronmotor szerkezeti felépítését, működését, fajtáit, a 
slip fogalmát!  20 pont 
Válaszát az alábbi vázlatpontok segítségével dolgozza ki: 

 
A háromfázisú aszinkronmotor szerkezeti felépítése, részei:    5 pont 
A háromfázisú aszinkronmotor szerkezeti felépítése, részei: az állórész és a forgórész. Az álló-
rész egy lemezelt test (armatúra), melynek hornyaiban háromfázisú szimmetrikus tekercsrend-
szert helyeztek el. A tekercsek kezdetét és végét kapocstáblához vezetik ki. A tekercsek három-
szögbe vagy csillagba kapcsolhatók. A tekercsek kezdetei (U1; V1; W1), illetve végei (U2 ; 
V2; W2) úgy vannak kivezetve, hogy azonos méretű rövidzáró lemezkével a csillag és delta 
kapcsolás egyszerűen kialakítható legyen. A lemeztest egy öntöttvas házba van beépítve. A 
házat a csapágyakat tartalmazó pajzsok zárják le.  
 
Működése:          5 pont 
A lemezelt állórészben elhelyezett háromfázisú tekercselés (armatúratekercselés) a hálózatra 
kapcsolva forgó mágneses mezőt hoz létre. A forgó mágneses mező a táphálózat frekvenciája ( 

 ), és a tekercselés póluspárszáma (p) által meghatározott szinkron fordulatszámmal forog. A 
mágneses mezőt az állórész tekercseiben folyó áram tartja fenn. A mágneses mező a lemezelt 
forgórész hornyaiban lévő vezetőkben feszültséget indukál, a zárt áramkörben kialakuló forgó-
rész áram és a forgó mágneses tér kölcsönhatásaként kialakuló nyomaték hatására a forgórész 
mágneses térrel azonos irányba fordul el. A forgórész fordulatszáma (n) külső beavatkozás nél-
kül nem éri el a szinkron fordulatszámot ( ), mert ilyenkor megszűnik az induktív kapcsolat a 
forgórész vezetői és a mágneses tér között. 
 
A slip:           2 pont 
A mágneses mező fordulatszáma és a forgórész fordulatszámához viszonyított érték a slip. 
 
Értéke:           2 pont  = −

 

 
A slip és a fordulatszám közti kapcsolat:      4 pont 
Ha a slip értéke 0…1 között van, akkor motorüzemről beszélünk, ilyenkor az aszinkrongép 
tengelyén mechanikai teljesítményt ad le.  Ha a külső hajtógép segítségével a szinkron fordu-
latszám felé növeljük a fordulatszámot, akkor a slip értéke negatívvá válik, ekkor az aszinkron-
gép mechanikai teljesítményt vesz fel tehát a gép generátorüzemben dolgozik 0…-1. Ha a for-
górészt külső mechanikai energia segítségével a forgó mágneses mező irányával ellentétes 
irányba forgatjuk, ekkor a slip értéke +1 felé nő, ilyenkor a gép hálózati teljesítményt vesz fel, 
ezt az üzemállapotot féküzemnek nevezzük. 
 
A háromfázisú aszinkronmotor fajtái:      2 pont 
Csúszógyűrűs motor 
Rövidre zárt forgórészű motor 
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6. feladat 
Válaszolja meg az alábbi technológiai kérdéseket! 20 pont 

 
6.1. Mi a célja a normalizálásnak? 5 x 1 pont 
 
A normalizálás célja az, hogy:  
 megszüntesse az acélöntvények durva, heterogén (dúsulásokkal terhelt), dendrites pri-

mer szövetét, és helyette szívós, egyenletes, finomszemcsés szövetet alakítson ki;  
 a diffúziós izzításkor eldurvult szemcséket finomítsa;  
 a kovácsolás, melegalakítás nagy kiindulási hőmérsékletén eldurvult és az egyenlőtlen 

alakítás miatt inhomogénné vált szövetet egyenletes finomszemcséssé tegye;  
 a hegesztett kötések varratának és hőhatásövezetének szövetét az alapanyaggal azono-

san finomszemcséssé alakítsa;  
 Az anyagot további hőkezeléshez, pl. kéregedzéshez, nitridáláshoz stb. előkészítse.  

 
6.2. Rajzolja le a normalizálás hőmérséklet–idő diagramját! 3 pont 

 
6.3. Melyek az anyagvizsgáló eljárások fajtái? Csoportosítsa azokat!  
 
Az anyagvizsgáló eljárások fajtái: 6 pont 

- fizikai, 
- kémiai, 
- metallográfiai, 
- mechanikai, 
- technológiai, 
- hibakereső. 

Csoportosításuk az eljárás célja szerint: 4 pont 
-  anyaghibák feltárása, 
-  tulajdonságok vizsgálatai, 

• alkalmazhatóság vizsgálatára alkalmas vizsgálatok, 
• megmunkálhatóság vizsgálatára alkalmas vizsgálatok. 

Csoportosításuk aszerint, hogy a vizsgálat közben mi történik az anyaggal: 2 pont 
- roncsolásos, 
- roncsolásmentes vizsgálatok. 
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7. feladat 
Egy generátor feszültsége U = 120 V, belső ellenállása Rb = 0,1 Ω. A fogyasztóval A = 
1 mm2 keresztmetszetű, l = 30 m hosszú kéterű rézvezeték köti össze. A fogyasztó 
ellenállása R = 20 Ω. 
Mekkora a vezeték ellenállása, az áramerősség, a generátor belső feszültségesése, a 
generátor kapocsfeszültsége, a vezetéken keletkező feszültségesés, a fogyasztó 
kapocsfeszültsége? 15 pont 
(ρ = 0,0187 mm2/m) 
 
Megoldás: 
 = ∗ ∗ = 0,0187 ∗ ∗ = 1,12	Ω  3 pont 
 = = , , = 5,66	  3 pont 
 = ∗ = 5,66 ∗ 0,1 = 0,57	  3 pont 
 = − = 120 − 0,57 = 119,43	  2 pont 
 = ∗ = 5,66 ∗ 1,12 = 6,34	  2 pont 
 = − = 119,43 − 6,34 = 113,09	  2 pont 

 


