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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok ad-
hatók. 

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, 0 pontot kap. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál 
több választ jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. Az így 
kialakult pontszám nem lehet negatív. 

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 
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Teszt jellegű kérdéssorok 

 

Húzza alá a helyes választ, vagy karikázza be annak betűjelét! Mindegyik kérdésnél egy 
helyes válasz van. 

1. feladat 1 pont 

Melyek a vasúti nyomtávolságok? 
a) Normál és széles. 
b) Keskeny, normál és széles. 
c) Kerti vasút, normál és széles. 

 
2. feladat 1 pont 

A vasúti személykocsik egységes számozási rendszerében mit jelent az 5-8. szám? 
a) A kocsi sorozaton belüli sorszáma. 
b) A kocsi legfontosabb üzemi adatai. 
c) Önellenőrző szám. 

 
3. feladat 1 pont 

Melyek a vontatási nemek? 
a) Dízel és villamos. 
b) Gőz, dízel és villamos. 
c) Gőz és dízel. 

 
4. feladat 1 pont 

Mik az alváz fő részei? 
a) A hossztartók, a kereszttartók és az átlós tartók. 
b) A hossztartók és a kereszttartók. 
c) A lemezkeret. 

 
5. feladat 1 pont 

Ki volt a „vasminiszter”, aki megkezdte a vasúttársaságok államosítását? 
a) Széchenyi István. 
b) Kandó Kálmán. 
c) Baross Gábor. 
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6. feladat 1 pont 

A vasúti kocsi mely fő része tartalmazza a rugózást, a tengelyágyvezetést, a forgóvázke-
retet? 

a) Alváz. 
b) Futómű. 
c) Hordmű. 

 
7. feladat 1 pont 

Melyek a közlekedés műszaki elemei? 
a) Járműpark, pályahálózat. 
b) Kocsik, vontatójárművek, pálya. 
c) Állomások, pálya, jármű, mozgatóerő. 

 
8. feladat 1 pont 

Hogyan nevezik a felsővezeték áramszedővel érintkező részét? 
a) Munkavezeték. 
b) Függesztő. 
c) Hosszlánc. 

 
9. feladat 1 pont 

Melyik két várost kötötte össze az első magyar gőzvontatású vasútvonal? 
a) Pest–Vác. 
b) Pest–Szolnok. 
c) Pest–Debrecen. 

 
10. feladat 1 pont 

Kinek a gőzmozdonya nyerte meg a rainhilli mozdonyversenyt? 
a) George Stephenson. 
b) Richard Trevithick. 
c) Kordina Zsigmond. 
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11. feladat 1 pont 

Az alábbiak közül melyik oldható kötés?  

a) szegecskötés 
b) ékkötés 
c) forrasztás 

 
12. feladat 1 pont 

Melyek az alábbiak közül az erőzáró kötések?  

a) csavarkötések 
b) reteszkötések 
c) bordástengelyek 

 
13. feladat 1 pont 

Milyen menetek közé sorolható a normál Withworth-menet?  

a) trapézmenetek 
b) élesmenetek 
c) laposmenetek 

 
14. feladat 1 pont 

Milyen csavart kapunk, ha a csavarorsó, mint henger egyszeri körüljárásakor a menet-
profil kétszeres magasságra emelkedik, és a hézagba még egy menet kerül?  

a) kétbekezdésű 
b) finommenetes 
c) trapézmenetes 
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15. feladat 1 pont 

Milyen csavart alkalmazunk ott, ahol a kiálló csavarfej veszélyes lehet?  

a) tövigmenetes csavart 
b) tőcsavart 
c) belső kulcsnyílású csavart 

 
16. feladat 1 pont 

Az alábbiak közül melyik NEM állítható csavarkulcs?  

a) franciakulcs 
b) görgős csavarkulcs 
c) csőkulcs 

 
17. feladat 1 pont 

Melyik csavarbiztosítási módot alkalmazzák ritkán az alábbiak közül, mivel költséges és 
bonyolultabb az elkészítése?  

a) különleges alátét 
b) sasszeges koronás anya 
c) biztosítólemez 

 
18. feladat 1 pont 

Mit gátol meg a biztosítóhuzalos csavarbiztosítás?  

a) a csavarok relatív elmozdulását 
b) az egyéni csavar kicsavarodását 
c) a csavarfej elnyíródását 

 
19. feladat 1 pont 

Melyik alátét NEM tudja megakadályozni a csavar kilazulását?  

a) rugós alátét 
b) fogazott alátét 
c) lapos alátét 
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20. feladat 1 pont 

Milyen kötés a szegecskötés?  

a) nem oldható, alakzáró 
b) oldható, alakzáró 
c) nem oldható, kialakításától függően erő- vagy alakzáró 

 
21. feladat 2 pont 

Melyik rajz tartalmazza a legtöbb méretet?  

a) Kapcsolási rajz 
b) Műhelyrajz 
c) Összeállítási rajz 
d) Összeszerelési rajz 

 
22. feladat 2 pont 

Melyik rajz tartalmaz kötelezően darabjegyzéket?  

a) Kapcsolási rajz 
b) Műhelyrajz 
c) Összeállítási rajz 
d) Összeszerelési rajz 

 
23. feladat 2 pont 

Hol használunk mindig szabadkézi rajzot?  

a) Kapcsolási rajz 
b) Műhelyrajz 
c) Összeállítási rajz 
d) Vázlatrajz 
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24. feladat 2 pont 

Hogyan jelöljük a 3 mm-es lekerekítést?  

a) Mutatóvonallal és 3 mm mérettel 
b) Mutatóvonallal, segédvonallal és 3 mm mérettel 
c) Mutatóvonallal, segédvonallal és R3 jelöléssel 
d) Segédvonallal és R3 jelöléssel 

 
25. feladat 2 pont 

Mit jelent az SR6 méret?  

a) Henger sugara 6 mm 
b) Henger átmérője 6 mm 
c) Gömb sugara 6 mm 
d) Gömb átmérője 6 mm 
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Elméleti, szöveges és számítási feladatok 

 
26. feladat 20 pont 

Számítással határozza meg az alábbi befogott tartó reakcióerejének nagyságát, irányát, és raj-
zolja meg a nyíróerő ábráját!  

 
F1 = 120 N 
F2 = 140 N 
F3 = 160 N 
l1 = 1,5 m 
l2 = 0,6 m 
l3 = 0,6 m 
 =? 
 ∑ =  2 pont 
 =  3 pont 
 = =  3 pont 
 
Az F erő felfelé mutat. 2 pont 
Részpontszám (1 pont) soronként adható, ha a képletek helyesek, de egy helyen számítási hiba 

történt. 
  

 
A rajz 4 függőleges vonalának helyes, arányos megrajzolása esetén 2-2 pont jár, további  

2 pont adható a tartóhoz igazodó ábrázolásért. 
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27. feladat 20 pont 

Ismertesse a szakítóvizsgálattal kapcsolatban 

• a szakítóvizsgálat berendezését, 
• a szakítógép fő részeit, 
• a szakítógép működtetésének szabályait, 
• a szakító próbatest befogását, 
• a szakítópóba végrehajtását, dokumentálását! 

 
A szakítóvizsgálat berendezése: 
A szakítógép olyan berendezés, amely képes a próbatest befogására, és fokozatosan növekvő 
erővel terhelve szakadásig húzni. A szakítógépek felépítése a hajtás, az erőkifejtés módjában, 
valamint az erő mérésében különbözik. A szakítógépek mechanikus, hidraulikus vagy elekt-
romechanikus meghajtásúak lehetnek. A korszerű szakítógépek nemcsak húzó, hanem 
nyomó, hajlító és nyíró igénybevétel létesítésére is alkalmasak, ezért egyetemes vagy uni-
verzális szakítógépeknek nevezzük őket. 4 pont 
A szakítógép fő részei: 
A szakítógépek általában a következő fő részekből állnak. Az erőt szolgáltató meghajtás, 
amely lehet mechanikus, hidraulikus vagy elektromechanikus. Az erőt átadó gépkeret. Az 
erőmérő berendezés, amely régebben manométeres erőmérő, később jobb megoldásként ingás 
manométer. A mechanikai hajtású elve a kétkarú emelők elvével működik. A nagy szilárdsá-
got a kétoszlopos gépkeret biztosítja. A hidraulikus meghajtású szakítógép hajtóműve a hid-
raulikus munkahenger, a gép felső részén helyezkedik el, és a felső befogópofára fejti ki ha-
tását. Az olajellátást olajszivattyú biztosítja. Az olajnyomás változtatásával változtatható a pró-
batestre ható erő. 4 pont 
A szakítógép működtetésének szabályai: 
A szakítógépet csak szakképzett ember működtetheti. A próbatest szakításkor, nem megfelelő 
megfogás esetén kirepülhet, ezért ügyelni kell a pontos befogásra. A szakítógéppel csak szab-
ványos próbatestet szabad szakítani, melynek egytengelyűnek kell lennie a befogópofákkal. A 
próbatest kiválasztásakor figyelembe kell venni a gép teljesítményét, illetve hogy mekkora erőt 
képes kifejteni. Mechanikus szakítógépen vigyázni kell, az ellensúly balesetet okozhat.4 pont 
A szakító próbatest befogása: 
A szakító próbatest megfelelő befogása fontos lépés a mérés pontos kivitelezéséhez. A befogó-
pofáknak és a próbatestnek egytengelyűnek kell lenniük. A próbatest befogórészét a kívánt 
alakban kell kialakítani, ami lehet hengeres, négyszögletes vagy menetes, a befogópofáktól 
függően. A próbatest befogó és mérő része között átmenetet kell képezni (sarkok feszültség-
mentesítése).  4 pont 
A szakítópróba végrehajtása, dokumentálása:  
Az előkészítés után megkezdhető a próbatest folyamatos terhelése. A terhelés sebessége a vizs-
gált anyag tulajdonságaitól függ. A rugalmas anyagváltozás és a folyáshatár közelében lassan 
kell terhelni, később, amikor a diagram laposabb lesz, a terhelés sebessége növelhető. A 
szakítógéphez tartozik a diagramíró (rajzoló) berendezés. Az íróhegy a dob forgómozgásával 
a befogófejek elmozdulását, a tengelyirányú elmozdulással pedig a terhelőerő változását 
rajzolja fel.  4 pont 

 
A fentiektől eltérő, a működés és a berendezés lényegét jól leíró ismertetés elfogadható.  

A felkövérrel jelölt kulcskifejezésenként 1-1 pont adható. 
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28. feladat 10 pont 

Számolja ki az alábbi kondenzátorcsoport eredő kapacitását! Mekkora feszültségre kapcsoltuk, 
ha 12,47 mC töltés halmozódik fel a kondenzátorcsoportban? 

 

1.  
 
C1 = 20 µF 
C2 = 40 µF 
C3 = 10 µF 
C4 = 30 µF 
C5 = 50 µF 

 = = 20 40 = 60	μ  2 pont 
 = = =  2 pont 
 = = = , 	μ  2 pont 

 = = 50 6,67 = 56,67	μ  2 pont 
 = = , ∗, ∗ = 220,04	  2 pont 

 
Részpontszám (1 pont) soronként adható, ha a képletek helyesek, de egy helyen számítási hiba 

történt. 
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29. feladat 10 pont 

Ismertesse, mitől függ a megfelelő csavarhúzó kiválasztása! Röviden mutassa be a csavarozásra 
szolgáló eszközök különböző fajtáit! 
 
A csavarhúzó kiválasztása fontos, mert a különböző nagyságú csavarokon a csavarhúzó ré-
szére kiképzett horony mélysége és szélessége különböző. Minden csavarhoz olyan csavarhú-
zót kell használnunk, amely megfelelő széles, vastagsága pedig lehetővé teszi, hogy a horony 
fenekéig illesszük anélkül, hogy a csavarhúzó a horonyban kotyogna.  
A nem megfelelő méretű csavarhúzó tönkreteszi a horony kiképzését, a sarkok legömbö-
lyödnek, a csavar pedig használhatatlanná válik. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, még a megfelelő 
méretű csavarhúzóval is úgy kell dolgozni, hogy forgatás közben a csavarhúzót kissé a horony-
fenék felé nyomjuk. 
 2 pont 
A csavarhúzók a csavarok és anyák meghúzására, illetve oldására szolgáló kéziszerszámok. 
A csavarfejek és anyák alakjának és méretének megfelelően nagyon sok fajtájuk létezik. A csa-
varhúzók lehetnek kézi, illetve gépi működtetésűek, készülnek hornyolt, hengeres fejű, len-
csefejű, félgömbfejű és süllyesztett fejű csavarok meghúzására, oldására. Az egyes szakte-
rületek követelményeihez illeszkedően különböző szárhosszú és nyélalakú csavarhúzókat fej-
lesztettek ki. 
 2 pont 
Az általános csavarhúzó a legelterjedtebb, minden fémipari műhelyben fellelhető M3 – M8 
méretű csavarokhoz. A gépszerelő csavarhúzót kisebb gépszerelő munkákhoz, M5 – M8 
nagyságú csavarokhoz használjuk. Nehezebb gépszereléseknél M8 – M16 nagyságú csava-
rokhoz a kétféle nyélhosszúsággal készült, nehéz gépszerelő csavarhúzót vesszük igénybe. A 
rövidebb nyelűt az egy kézzel meghúzható, a hosszabb nyelűt a nagyobb méretű csavarok két 
kézzel való erőteljes meghúzására használják. A gépszerelő csavarhúzó a többiektől abban kü-
lönbözik, hogy szárának egy része lapos vagy hatszög alakú, amelyre kulcsot téve könnyeb-
ben meghúzhatjuk vagy oldhatjuk a csavart. 
 2 pont 
A nem állítható csavarkulcsok kulcsnyílása nem változtatható, így minden csavarmérethez 
más kulcs szükséges. Ezért minden szabványos méretű kulcsnak meg kell lennie, hogy mindig 
ki tudjuk választani az aktuális csavar meghúzásához vagy oldásához szükséges kulcsot. Egy 
egész készlet megvásárlása többe kerül, mint egy darab állítható kulcsot venni, de azok csak 
bizonyos tartományokban állíthatók, és nem is pontosak annyira, mint fix kulcsnyílású társaik. 
Nem állítható méretű csavarkulcsokból számos fajta létezik, amelyek lehetnek külső vagy belső 
kulcsnyílású csavarokhoz valók. 
 2 pont 
Az állítható csavarkulcsok szájnyílását képező két szembenálló szorító pofa közül az egyik 
megfelelő határokon belül állítható. A kulcsokat különféle nagyságban, többféle szerkezeti 
kivitelben készítik, ezeknek eltérhet alakjuk, az állíthatóságot biztosító mechanizmus kialakí-
tása. Nem minden feladathoz alkalmazható minden állítható kulcsnyílású csavarkulcs. Bi-
zonyos esetekben a használhatóságot gátolja a csavarfejhez, anyához való rossz hozzáférhető-
ség, ilyen esetben lehet, hogy nem állítható kulcsnyílású csavarkulcsot vagyunk kénytelenek 
alkalmazni. 
 2 pont 

Ha a félkövérrel jelölt kulcskifejezések közül legalább 2 szerepel, akkor 1 részpont adható. 
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30. feladat 10 pont 

Ismertesse az indukció különböző fajtáinak felhasználási területeit, működésének össze-
függéseit! 
- mágneses indukció 2 pont 
Villamos forgógépek gyorsítása, lassítása. 
A vezetőkeret mindkét végére erő hat, ami forgatónyomatékot hoz létre. 
M=F*d [Nm] = ∗  [ ∗ = 	 ∗ ∗∗ ∗ = ∗ = 	( )] 
A mágneses indukció egy egységnyi árammal átjárt vezető egységnyi szakaszára jutó erő 
nagyságával egyezik meg. 

(vagy a definícióval egyenértékű rajz készítése) 
- nyugalmi indukció 2 pont 
Transzformátor = ∗ ∆∆   [V] 

Nyugalomban lévő tekercsben indukált feszültség keletkezik, ha a tekerccsel kapcsolódó 
fluxus az idő függvényében változik. 

(vagy a definícióval egyenértékű rajz készítése) 
- mozgási indukció 2 pont 
Villamos gépek 
Mozgási indukció: vezetőkeret, illetve tekercs időben állandó mágneses térben történő 
mozgatásakor jön létre az a fluxusváltozás, amely hatására indukált feszültség keletke-
zik a vezetőben. 

(vagy a definícióval egyenértékű rajz készítése) 
- önindukció 2 pont 
Túláramvédelmi relék, biztosítékok 
Az áramváltozás hatására létrejövő fluxusváltozás, az indukciótörvény értelmében a te-
kercsben önmagában is feszültség indukálódik. 

(vagy a definícióval egyenértékű rajz készítése) 
- kölcsönös indukció 2 pont 
Transzformátor. 
Kölcsönös induktivitás segítségével írható fel az összefüggés az 1. (primer) tekercsben 
váltakozó áram és a 2. (szekunder) tekercsben indukálódó feszültség között.  

, = ∗ ∆∆ 	 [ ∗ = ∗ = 	( )] 
 (vagy a definícióval egyenértékű rajz készítése) 

Mindegyik indukció esetén bontva 1 pont a felhasználási módért, 
 1 pont az összefüggésért vagy definícióért adható. 


