
Az ismeretkör: 92 Gépjármű rendszerek  

Kredittartománya (max. 12 kr.): 5 kredit 

Tantárgyai: 1) Gépjárművek hidraulikus és pneumatikus rendszere 

 

Tantárgy neve:  

    GÉPJÁRMŰVEK HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS RENDSZERE 

Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező (gépjárműtechnika specializáció) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” : 50-50 % 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat és óraszáma: 56 az adott félévben, 

(ha nem csak magyarul oktatják a tárgyat, az oktatás  másiknyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

gyárlátogatás  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok1(ha vannak):  

szerelési gyakorlat, konstrukciós ábraolvasás  

A tantárgy tantervi helye  (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Alkalmazott automatizálás  

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A pneumatika és a hidraulika ábrázolási jelrendszerének, fizikai alapjainak és alkalmazási 
területeinek elsajátítása. Hidraulikus és pneumatikus alapelemek, alapkapcsolások értelmezése, 
tervezése. A hidraulikus és pneumatikus rendszerek méretezésének alapfogásai. A gépjárművek 
fékrendszereinek, felfüggesztéseinek hidraulikus és pneumatikus elemei. A jármű rugózásának, 
stabilitásának kérdései és a tárgyhoz kapcsolódó megoldásai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 
1. Juhász Gy.: A pneumatika alapjai. Ceze Kft. Debrecen, 2017. ISBN 978-963 

2. EBEL, Frank: Fundamental of elektropneumatics, Festo Didactic GmcH  Co., D-73770 
Denkendorf 2000. 

3. FluidSIM4 – szimulációs program: http://www.fluidsim.de 2009. 
4. Raptis Dimitrius: Hidraulika. Festo Kft., 2006. 
5. Toyota-Lexus educational presentations 2010. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

a) tudása 
- Átfogóan ismeri az alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök 

működési elveit, szerkezeti egységeit. 
- Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, 

elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és 
kapcsolatát. 

b) képességei 
- Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására. 

                                                                 
 

http://www.fluidsim.de/


- Képes alkalmazni a gépészeti rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, 
a gépek, gépészeti berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági 
összefüggéseit. 

- Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a 
minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. 

c) attitűdje  
- Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai 

céljaival megegyező legyen. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és 

kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Juhász György, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Fekete-Szücs Dániel, óraadó 
 

 


