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Államvizsga tételek 

Gépészmérnöki mesterszak, nappali és levelező tagozat 

Termeléstámogató specializáció 

 

 

Termelési rendszerek és folyamatok tárgycsoport: 

 

Anyagmozgató rendszerek tervezése című tárgy 

1. Ismertesse a raktárak, logisztikai központok közlekedési kapcsolatainak jellemzőit, valamint ismertesse 

a közúti és vasúti rakodók lehetséges kialakításait, az egyes kialakítások előnyeit, hátrányait! 

2. Osztályozza a darabáru raktárakat tárolási egység, tárolási rendszer valamint anyagmozgató rendszer 

szempontjából! Ismertesse az állványos tárolási rendszerek jellemzőit, előnyeit, hátrányait! 

3. Ismertesse a targoncák főbb típusait, műszaki paramétereit, alkalmazási területeit! 

 

Termelési logisztika című tárgy 

4. Mutassa be a Kanban rendszer szerepét, működését és eszközeit! 

5. Ismertesse a jellemző termeléskiszolgálási módszertanokat, valamint anyagutánpótlási eljárásokat! 

6. Sorolja fel valamint jellemezze a termelési rendszereket, valamint definiálja az egyes rendszerek 

előnyeit és hátrányait! 

 

Lean módszerek című tárgy 

7. Mutassa be a lean management alapelveit és elemeit! 

8. Sorolja fel és példán keresztül mutassa be a lean szemlélet szerint értelmezett veszteségeket!  

9. Mutassa be a Toyota termelési rendszer (TPS) felépítését és legfontosabb elemeit! 

10. Mutassa be a lean szemléletű szervezeteknél jellemzően alkalmazott problémafeltáró és hibaelemző 

eszközöket! 

 

 

Gyártórendszerek és gyártási folyamatok tárgycsoport:  

 

Gyártóberendezések című tárgy 

1. Szabályos hajtómű sorba kapcsolásának bemutatása ábra segítségével. A kimenő fordulatszám 

számításának módja szimbolikusan. Szabályos- és túlfedett hajtóművek egyenleteinek meghatározása. 

2. Közöskerekes hajtóművek. Egyetemes eszterga fiktív kinematikai vázlata. Menetvágás egyetemes 

esztergán. 

3. Harántgyalu egyszerűsített kinematikai vázlata. Lengő himbás hajtómű vázlata és működése.  

4. Furatok és furatrendszerek előállítására alkalmas szerszámgépek jellemző kinematikai felépítése. 

5. Sík- és síkokkal határolt felületeket szabályosan többélű szerszámmal megmunkáló szerszámgépek 

jellemző kinematikai felépítése. 

 

Gyártási folyamatok tervezése és minőségbiztosítása című tárgy 

6. A minőség jelentősége a rugalmas gyártórendszeri környezetben! 

7. Sorolja fel a teljes körű minőségmenedzsment (TQM) alapelveit! 

8. Rajzolja fel és értelmezze egy termék életciklusának görbéjét a bevezetéstől a hanyatlásig! 

9. Hogyan valósul meg napjainkban a termelési stratégia kialakítása és végrehajtása egy gyártó cégnél? 

10. Ismertesse a lehetséges hibamód- és hatáselemzés (FMEA) elemeit és célját! 
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Karbantartás és üzemeltetés tárgycsoport: 

 

Karbantartás és javítástechnológiák című tárgy 

1. Ismertesse a paramétereltérések fogalmát és csoportosítsa azokat! 

2. Ismertesse a meghibásodások jellegét és osztályozza azokat! 

3. Jellemezze tribológiai megközelítésben a jellemző kopástípusokat! Rajzolja le és értelmezze a Stribeck 

diagramot! 

4. Mutassa be az elektronsugaras eljárás alkalmazását a javítástechnológiában, és a PVD, CVD vékony 

réteg technológiákat! 

5. Elemezze a szikraforgácsolás, a vízsugaras-, az elektronsugaras- és a lézersugaras  megmunkálási 

technológiákat! 

 

Diagnosztika és állapotfelügyelet című tárgy 

6. Mutassa be a digitális jelfeldolgozás alkalmazott módszereit, különös tekintettel a Shannon- elvre, az 

aliasing jelenségre, a kvantálásra és az ablakozási technikákra! 

7. Jellemezze diagnosztikai méréstechnikai szempontból a szenzorokat, adatgyűjtőket, jellemző 

paramétereiket és az ipari zavarjeleket! 

8. Ismertesse az analóg szűrőket és a digitális FIR, IIR szűrőket, jellemző fajtáikat és átviteli 

függvényeiket, valamint a digitális szűrőtervezés szempontjait. 

9. Mutassa be a wavelet transzformáció szerepét a tranziens jelek diagnosztizálásában, a jellemző 

waveletfüggvényeket és a wavelet paraméteroptimalizálás módszereit és lépéseit, különös tekintettel a 

genetikus algoritmusokra! 

10. Ismertesse a gépi tanulás szerepét a korszerű műszaki állapotfelügyeletben, mutassa be a mesterséges 

neurális hálókat, az SVM módszert, és a Fuzzy logika szerepét a hibaosztályozási feladatokban! 

 


