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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja 
meg! A tesztnél javítgatni tilos, a javított válaszok nem értékelhetők. Ceruza csak a 
rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható. 
A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő össze-
függést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási 
műveleteket! A számításokat két tizedes pontossággal kell elvégeznie. A szögfüggvények 
értékét négy tizedes pontossággal vegye figyelembe!   A végeredménynél a mérőszám 
mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a 
mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve 
ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg (értelemszerűen használhatók 
a Pa, W, J stb. jelölések).  
Forgatónyomaték számításánál az óramutató járásával ellentétes forgatóhatást tekintse 
pozitívnak. 
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TESZT 
 
1. A kúp síkmetszése során különböző metszetidomok keletkezhetnek. Rajzoljon be az 

alábbi ábrába egy olyan metszősíkot, amelynél a metszetidom hiperbola lesz! 
 

 
 
 
2. Az elkészítendő munkadarabokat egyszerű vagy összetett sík és görbe felületek határolják. 

Milyen felületek találhatók az alábbi forgástesten? Írja az ábra mutatóvonalán szereplő 
számjegyet a megfelelő felület neve előtt lévő pontozott vonalra!  

 

 

P …… sík 

B …… gömb 

D …… henger 

V …… kúp 

T …… körgyűrű 

 
 
3. A műszaki rajzokon különböző fajtájú és vastagságú vonalakat alkalmazunk. Karikázza be 

az alábbi alkalmazások közül azoknak a betűjelét, amelyeknél vékony kétpont-vonalat 
rajzolunk!  

 
a.) Csatlakozó alkatrészek körvonala 
b.) Metszősík nyomvonala 
c.) Metszősík előtti részek körvonalai 
d.) Nem látható élek 
e.) Mozgó alkatrészek szélső vagy váltakozó helyzetei 

 
 
4. Az a), b), c)-vel jelölt ábrákon egy süllyesztett furat méretmegadásának három lehetséges 

módja látható. Karikázza be a LEGJOBB méretmegadás betűjelét!  
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5. Az ábrán látható 52 mm névleges átmérőjű hengeres csap megengedett legnagyobb mérete 

52,051 mm, megengedett legkisebb mérete, pedig 52,032 mm. Adja meg a rajzon bejelölt 
méretvonalon a csap átmérőjének tűrésezett méretét! 

 

 
6. Egészítse ki az alábbi, merev testek statikájára vonatkozó hiányos mondatokat! A 

helyesnek tartott szót írja a pontozott vonalra!  
 

a) Közös pontban metsződő síkbeli erők egyensúlya esetén a …………………… zárt, 

benne a nyílfolyam folytonos. 

b) Az egyensúlyi erőrendszer …………………………. nulla. 

c) Az erőt szerkesztéseknél …………………………… ábrázoljuk. 

d) Az erő hatásvonalának a …………………………… való távolságát az erő karjának 

nevezzük. 

e) A mozgást gátló elemeket ………………………….. nevezzük. 

f) A test súlya a tömegelemeken támadó …………………….. hatásvonalú erőrendszer 

eredője. 

 
7. Egy G súlyú terhet két kötéllel az a) ábrán látható módon daruhorogra erősítünk és 

felemelünk. Rajzolja be a b) ábrába jellegre helyesen a daruhorogra ható erőket!   
 

 
 

8. Egy rúd A-val jelölt keresztmetszetében ρ = 1 MPa eredő feszültség ébred. Számítsa ki a 
keresztmetszetben ébredő normális feszültség nagyságát MPa-ban! 
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9. Mi a szilárdságtani ellenőrzés célja? Karikázza be a helyesnek tartott válasz betűjelét!  

a) Megvizsgáljuk a gépet, hogy nem gyárt-e selejtet. 
b) Ellenőrizzük az alkatrészek rajzát, hogy nem tartalmaz-e hibákat. 
c) Számítással ellenőrizzük, hogy az adott alkatrészben a terhelés hatására ébredő 

feszültség értéke kisebb-e, mint az anyagra megengedett feszültség. 
d) Számítással ellenőrizzük az alkatrész méreteit. 

 
 
10. Állapítsa meg az ábrán látható vastag folytonos vonallal rajzolt szerkezeti rész valamennyi 

igénybevételét!  Karikázza be a helyesnek tartott válasz betűjelét!  
 

 

P)  Húzó igénybevétel 
B)  Nyomó igénybevétel 
V)  Nyíró igénybevétel 
D)  Hajlító igénybevétel 
T)  Csavaró igénybevétel 

 
 
11. A következőkben különböző kötéseket soroltunk fel. Húzza alá azt a kötési módot, amely 

csak roncsolással bontható! 
csavarkötés, ékkötés, hegesztett kötés, hengeres szorítókötés, kúpos szorítókötés, 
kúposszeges kötés, csapszeges kötés 

 
 
12. A menetszelvények jellemző mérete az úgynevezett szelvényszög. Karikázza be annak a 

menetszelvénynek a számjegyét, melynek a szelvényszöge 30°! 
 1.  Métermenet szelvénye 
 2. Witworth menet szelvénye 
 3. Csőmenet szelvénye 
 4. Trapézmenet szelvénye 
 5. Finom métermenet szelvénye 
 
 
13. Az alábbi, kötőcsavarokra vonatkozó megállapítások vagy igazak, vagy hamisak. Ha 

igaznak tartja a megállapítást, írjon I betűt a megállapítás előtti pontozott vonalra, ha 
hamisnak tartja, akkor H betűt írjon a pontozott vonalra!  

 
1. …….  A hernyócsavar menetszelvénye métermenet. 

2. …….  Ászokcsavart akkor célszerű alkalmazni, ha az összekötendő elemek 

egyikében zsákfurat van, és a kötést gyakran kell bontani. 

3. …….  A hernyócsavart nem kötésre, hanem csak mozgatásra alkalmazzák. 

4. …….  Az ászokcsavarral készített kötés létrehozásához mindig szükség van másik 

kötőelemre (anyára). 

5. …….  A hatlapfejű csavar süllyesztve is szerelhető.  

6. …….  Az ászokcsavarnak nincs fejrésze, egy végig menetes orsóból áll. 
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14. Karikázza be a hegesztett kötések kialakításánál alkalmazható alábbi varratfajták közül 

azt, amelyik egymáson átlapolt és egymásra merőleges helyzetű lemezek összekötésére is 
alkalmas! 
a) Élvarrat  
b) Sarokvarrat  
c) U-varrat  
d) V-varrat  
e) I-varrat 
f) X-varrat 

 
15. A csővezetékek működésében fontos szerepet töltenek be a csőszerelvények, mint például 

a különböző szelepek. Mi a biztonsági szelepek feladata? Karikázza be a helyes választ!  
 
a) Megakadályozzák, hogy a nyomás a csővezetékben a megengedettnél nagyobb értékre 

nőjön. 
b)  Megakadályozzák az átáramló mennyiségnek a megengedettnél nagyobb mértékű 

ingadozását. 
c) Megakadályozzák az átáramló mennyiség hőmérsékletének a megengedettnél nagyobb 

mértékű ingadozását. 
 
 
16. A következőkben különböző tengely-elnevezéseket (kialakításokat) soroltunk fel. Olvassa 

el figyelmesen a felsorolást, és húzza alá azt az elnevezést (kialakítást), amilyen tengely 
nincs!  

 
Bordás-,  körmös-, cső-, forgattyús (könyökös)-, hajlékony- 
 

 
17. A csapágyakra vonatkozó alábbi megállapítások vagy igazak, vagy hamisak. Ha igaznak 

tartja a megállapítást, írjon I betűt a megállapítás előtti pontozott vonalra, ha hamisnak 
tartja, akkor H betűt írjon a pontozott vonalra!  

 
1. .......... A siklócsapágyak csak kis terhelések felvételére alkalmasak.  

2. .......... A gördülőcsapágyaknál kisebb a súrlódás, mint a siklócsapágyaknál.  

3. .......... A hengergörgős csapágyak csak radiális (sugárirányú) erővel terhelhetők.  

4. .......... A tárcsás golyóscsapágyak csak axiális (tengelyirányú) erővel terhelhetők.  

5. .......... Kétsoros gördülőcsapágyakat nagy terhelés esetén alkalmazzuk.  

 
18. Az alábbi felsorolás a súrlódó tengelykapcsolók feladataira vonatkozik. Karikázza be 

annak az egy jellemzőnek a betűjelét, amely nem feladata a tengelykapcsolóknak! 
 

a) Csökkenti a lökésszerű terheléseket. 

b) Lehetővé teszi a fordulatszám megváltoztatását. 

c) Továbbítja a nyomatékot a hajtó tengelyről a hajtott tengelyre. 

d) Továbbítja a forgómozgást a ható tengelyről a hajtott tengelyre. 
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19. A vas-karbon ötvözetekre vonatkozó alábbi megállapítások vagy igazak vagy hamisak. 

Írjon a helyesnek tartott állítás előtti helyre I, a helytelennek tartott elé H betűt! 
 

1. ……   A ledeburit kemény, képlékenyen nem alakítható. 

2. ……   A 0,8% - 2% szenet tartalmazó acélok 723 °C-nál nagyobb hőmérsékleten  

perlit- és másodlagos cementit krisztallitokból épülnek fel. 

3. ……   A szénnel túltelített és rácsszerkezetében torzult α- vas fémszerkezettani neve    

martenzit. 

4. ……   Az austenit mágnesezhető, képlékeny anyag. 

 

20. A hőkezelésekre vonatkozó alábbi megállapítások vagy igazak vagy hamisak. Írjon a 
helyesnek tartott állítás előtti helyre I, a helytelennek tartott elé H-betűt!  
 

1. …..   Az átkristályosodási hőmérsékletnél kisebb hőmérsékleten végrehajtott  

hőkezeléseknek feszültséget és keménységet növelő hatásuk van. 

2. …..   Az újrakristályosítás célja a hidegalakítás hatására kialakuló alakítási keménység 

megszűntetése, az anyag képlékenységének visszaállítása. 

3. …..   Az A1 környezetében végzett lágyításkor a lemezes perlit szemcsés perlitté 

alakul.  
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FELADATSOR 
 
 
1. Az ábrán látható tartó adatai:  
 F1 = 40 N a = 0,2 m 
 F2 = 20 N b =  0,3 m 
 F3 = 10 N  
      
 

 
Feladatok: 
a) Számítsa ki a B alátámasztásnál ébredő reakcióerő nagyságát és irányát! 
b) Számítsa ki az A alátámasztásnál ébredő reakcióerő nagyságát és irányát! 
c) Állapítsa meg a veszélyes keresztmetszet helyét a nyíróerőábra megrajzolása nélkül! 

Számítsa ki a legnagyobb hajlítónyomaték nagyságát! 
 
 
 

2. Az l = 20 m hosszú acélrudat F = 100 kN nagyságú húzóerő terheli. 
Feladatok: 
a) Írja fel az adott igénybevételre vonatkozó méretezési összefüggést! 
b) Számítsa ki a rúd átmérőjét mm-ben, ha anyagára σmeg = 160 MPa feszültséget engedünk 

meg! (Rendelkezésre álló rúdátmérők mm-ben: 20, 25, 30, 35, 40,….) 
 

3. Az ábrán látható illesztett szárú csapszeges kötést F nagyságú erő terheli.  
Adatok: 

A terhelőerő nagysága: F =  5 kN 
A csapszeg szárátmérője: d = 10 mm 
A csapszeg anyagára megengedett feszültség: τmeg = 50 MPa 

 

Feladatok: 
a) Állapítsa meg a csapszeg valamennyi igénybevételét!  
b) Írja fel az adott esetben alkalmazható méretezési-ellenőrzési összefüggést!  
c) Számítsa ki a nyírt keresztmetszet nagyságát! Ellenőrizze szilárdságilag, hogy megfelel-e 

a csapszeg!  
 

 

Fd
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4. Szabványos alapprofilú, elemi egyenes külső fogazatú, hengeres fogaskerékhajtás adatai a 
következők: 

 A hajtó tengely fordulatszáma: n1 = 1500 1/min 
 A hajtókerék fogszáma: z1 = 20 
 Az áttétel: i = 3 
 Mindkét kerék modulja: m = 2 mm 
 A lábhézag tényező: c* = 0,2 
 

Feladatok: 
a) Számítsa ki a z2 jelű fogaskerék fogszámát! Számítsa ki a percenkénti fordulatszámot! 
b) Számítsa ki a hajtókerék osztókör és fejkör átmérőit, a fogmagasságot mm-ben! 
c) Határozza meg a hajtás tengelytávolságát! 

 

 
5. Készítse el az ábrán látható alkatrész arányos szabadkézi műszaki rajzát két (elölnézet, 

felülnézet) vetületben! Mindkét vetület nézet legyen. Az elölnézet irányát E betű jelöli.  
A köröket megrajzolhatja körzővel is. 

 
Amennyiben a rajzot szerkesztett formában vagy vonalzó segítségével készíti el, munkája 
nem értékelhető. 
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Témakör A feladat sorszáma Maximális 
pontszám.

Elért 
pontszám

A témakör 
maximális 
pontszáma 

A témakör 
elért 

pontszáma
1. 1  
2. 3  
3. 3  
4. 2  
5. 3  
6. 3  
7. 3  
8. 2  
9. 2  
10. 2  
11. 1  
12. 1  
13. 6  
14. 2  
15. 2  
16. 1  
17. 5  
18. 1  
19. 4  

Teszt 

20 3  

50   

1. 11  
2. 9  
3. 9  
4. 12  

Feladatsor 

5. 9  

50   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100     

      
      
        
 javító tanár    

  
 Dátum: ................................. 
 
__________________________________________________________________________  
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Teszt      
Feladatsor      
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 


