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Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 

Gépészmérnöki Kar 

Gépészmérnöki alapszak 

Gépgyártástechnológia szakirány 

Kötelező tantárgy 

TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 

Utolsó módosítás dátuma: 2013. 04. 15. 

1. Tantárgycím 

Szerszám és készüléktervezés 

Design of tools and fixtures 

2. kód Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév 
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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Szalay Tibor docens Gyártástudomány és -technológia 

4. A tantárgy előadója és gyakorlatvezetői: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Szalay Tibor docens Gyártástudomány és -technológia 

Székely Ferenc tanársegéd Gyártástudomány és -technológia 

Püspöki János tanszéki mérnök Gyártástudomány és -technológia 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Gépgyártástechnológia és a forgácsolás alapjai; gépelemek; fémek szerkezete és 

tulajdonságai, alakítástechnikai és számítástechnikai alapismeretek. 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 

Kötelező: Gépgyártástechnológia (BMEGEGTAG01) 

Ajánlott: Gépelemek 1. (BMEGEGEAGG1) 

7. A tantárgy célkitűzése: 

A Szerszám és Készüléktervezés c. tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a 

hallgatókat a munkadarab, szerszámgép, szerszám, készülék rendszerek elemei közül a 

gyártóeszközök és ezen belül is a készülékek sajátosságaival, alapvető elméleti, tervezési, 

alkalmazástechnikai, üzemeltetési és karbantartási kérdéseivel. A tárgy foglalkozni kíván 

a mind hagyományos és mind az automatizált gyártás készülékezési feladataival.  

8. A tantárgy részletes tematikája: 

  

Hét Előadás 

1. A készülékezéssel kapcsolatos alapdefiníciók, helyzetmeghatározás, 

rögzítés, bázisok, készülék típusok, funkciók. 

2. Ülékek fajtái: egyszerű, központosító és tájoló ülékek fajtái és 

alkalmazásuk. Támaszok szerepe és fajtáik. 

3. Szorítás szerepe és fajtái: kézi, mechanikus és automatikus szorítás esetei. 
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4. Az automatikus (gépi) szorítás fajtái: pneumatikus, hidraulikus, mágneses, 

vákuumos, egyéb. 

5. Szerszámvezetés szerepe. Fúróperselyek és egyéb szerszámvezető elemek. 

Készüléktájolás szerepe, funkciói. Főbb készülék- és szerszámtájoló 

elemek. 

6. Készüléktest feladata, kialakítása. Építőszekrény elv és rendszerek a 

készülékezésben. 

7 Készüléktervezés alapjai és lépései. Forgácsoló, szerelő, mérő- és tesztelő, 

stb. készülékek fajtái, alkalmazástechnikai kérdések. 

 

A gyakorlatok témakörei:  

A laborgyakorlatok témakörei: EÖK készülékek, Készülék funkció elemzés, Pneumatika, 

Osztókészülékek, Szorítóerők mérése, számítása, Tűrés és illesztés; különböző 

készülékek bemutatása, alkalmazása, tesztelése és a tervezési módszerek alapjainak 

bemutatása (esettanulmányok) mélyítik el az előadásokon szerzett ismereteket, továbbá 

alapokat adnak ahhoz, hogy a hallgatók az MSC képzésben az Önálló tervezés 1. 

tárgyban tervezzenek egyszerűbb szerszámot és készüléket. 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadások, tantermi és laborgyakorlatok, üzemlátogatás 

10. Követelmények: 

a. A szorgalmi időszakban: 3 zárthelyi dolgozat teljesítése egyenként minimum 40% 

szinten. A laboratóriumi gyakorlatok és az üzemlátogatások teljesítése. Az évközi jegy 

megállapítása a zárthelyik számtani átlaga alapján történik. 

b. A vizsgaidőszakban: nincs 

c. A tanulmányi követelmények teljesítése során tiltott eszközöket használó hallgatók 

szankcionálása az 1/2013 (I.30.) Dékáni utasítás szerint történik. 

11. Pótlási lehetőségek: 

Laborgyakorlatok pótlására az utolsó héten lehetőséget biztosítunk. A zárthelyi pótlására 

az utolsó héten és a pótlási héten lehetőségeket adunk. Pótolni egy zárthelyi dolgozatot, 

vagy a teljes anyagból írt pót ZH-val lehet. 

12. Konzultációs lehetőségek: 

Egyeztetett időpontban a tárgyat oktatókkal. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Lechner Egon: A forgácsoló készülékek szerkesztésének elemei. Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1963. 

Kardos Árpád - Sasi Nagy István – Percze József- Rábel György: Készülékszerkesztés. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.  

Szilágyi László: Munkadarab-befogó készülékek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967. 

Kardos Árpád: Készülékszerkesztés. Tankönyvkiadó. Budapest, 1976. J 4 -582. 

Kopanyevics, E. G.: Befogó és beállító készülékek a műszeriparban. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1976. 

Paul Peter: Forgácsoló készülékek építése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984. 

Brenner András – Rakoncza László: Hegesztőkészülékek. Műszaki Könyvkiadó, 
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Budapest, 1984. 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: 

Az önálló laboratóriumi gyakorlatokra felkészülten kell érkezni (ezt ellenőrizzük). A 

felkészületlen hallgatók nem vehetnek részt az önálló laboratóriumi gyakorlaton. Ezt 

pótolniuk kell. A laboratóriumi gyakorlatra a felkészülés alkalmanként legalább 1 órás 

tanulást igényel. 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Szalay Tibor docens Gyártástudomány és -technológia 
 


