
Versenyzői kód:  48  
 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 
 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

 
Elődöntő 

 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 
 

 

Szakképesítés: 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 

 

SZVK rendelet száma: 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet 

 

Komplex írásbeli feladat: 

Ipari fényezési, javítástechnológiai ismeretek 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

 

 

2020. 
 

 

 

 

  

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:  48  
 

2/9 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 
 

  

Fontos tudnivalók 

 
Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megvá-

laszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következő-

ket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható 

el teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban részeredmé-

nyeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a kerekítés 

szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a felada-

toknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész) 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik meg-

oldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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 1. Feladat      8 pont   

Ismertesse a terülésjavító anyagok feladatát, előnyét! 

Megoldás: 

Feladat:  

A terülésjavító adalékoknak az a feladatuk, hogy a felhordás után a festékréteg kiegyen-

lítődését, egyenletes eloszlását elősegítsék.  4 pont 

Előnye:  

A jó terülés azért fontos, mert a festéknek azon idő alatt kell elterülnie, amíg az oldószer 

elpárolgás nem jelentős. Az oldószer elpárolgása után a festékbevonat már nem képes 

kiegyenlítődni.  4 pont 

2. Feladat       10 pont  

Írja le mi a szín, színérzékelés és sorolja fel a szín tulajdonságait!  

Megoldás: 

Szín: 

A szín, érzéki észlelés.    3 pont  

Színérzékelés: 

A szembe érkező fénysugár, a recehártyán levő idegvégződésekben (csapok és pálcikák) 

ingerületet hoz létre, amely az idegpályákon keresztül jut el az agyba, és ott színérzetet 

kelt.      

    4 pont 

A szín tulajdonságai: 

- világosság  1 pont 

- színárnyalat  1 pont  

- telítettség  1 pont 

3. Feladat                  18 pont  

Sorszámozással tegye helyes sorrendbe az elektroforetikus festés műveleteit! 

8. szikkasztás (levegőn)                  2 pont 

5. öblítés, hideg vízben  2 pont 

2. zsírtalanítás  2 pont 

1. oxidmentesítés  2 pont  

4. öblítés, forró vízben  2 pont 

6. elektroforetikus bevonás  2 pont 

7. öblítés hideg vízben  2 pont 

9. a festékréteg beégetése  2 pont  

3. foszfátozás  2 pont 
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 4. Feladat    13 pont 

Hogyan szabályozza a festéktű a festékmennyiséget?  

Megoldás: 

- A fúvókán átáramló festék mennyiségét szorítórugós csavar segítségével a festéktű szabá-

lyozza.  3 pont  

- A tű előretolásával a furat belső nyílása szűkül, tehát kevesebb az átfolyó festék mennyisé-

ge, hátrahúzásával a nyílás körkörösen bővül, így több festék kerül a fúvókába.    5 pont  

- Ha a festéktűt teljesen előre toljuk a tű kúposan kialakított vége pontosan, felfekszik a fúvó-

ka belső furatára, és a nyílást teljesen lezárja. Ez az ún. „zárt állás”. Ebben a helyzetben a fú-

vóka nyílásán festék nem csepeghet ki.    5 pont 

5. Feladat  18 pont 

Felsorolt munkafolyamatokat írja be az ábrán lévő megfelelő téglalapba!  

Passziválás, Maszkolás, Kataforetikus mártófényezés, Csiszolás, Szárítás,  

Mosás, Varratok tömítése kézi, Infravörös szárítás, Maszk eltávolítása, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes válaszonként 2 pont adható. 
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 6. Feladat    18 pont 

Sorolja fel a mesterséges szárítási eljárások lényegét, elvi alapjait és az eljárások módszereit!  

Megoldás: 

Eljárások lényege: 

A mesterséges szárítási eljárások lényege a különböző módszerekkel való hőközlés, 

vagyis a hő kiegyenlítődés törvénye, amely szerint a hő a melegebb testről átterjed a hi-

degebbre.  3 pont  

Ennek elvi alapja háromféle lehet:  

- hővezetés,  2 pont 

- hőáramlás és  2 pont 

- hősugárzás.  2 pont 

Eljárások módszerei: 

A hővezetés, vagyis a kontakthevítés azon alapszik, hogy ha egy fémrúd egyik végét hevítjük, 

bizonyos idő múlva a másik vége is felmelegszik. Ezt az eljárást a fényezőiparban nem hasz-

nálhatjuk.  3 pont 

Áramlásos, konvekciós szárításkor a hőforrás melegét valamilyen közeg, leggyakrabban a 

levegő közvetíti.  3 pont 

Hősugárzáskor az elektromágneses rezgések energiája hővé alakul át. A sugárzás közvetítő 

közeg nélkül terjed pl. légüres térben is.     3 pont 

7. Feladat       18 pont 

Az alábbi ábrán az elektrosztatikus festékszórás látható. 

Rajzolja be az ábrába a porlasztófejeket, a porlasztási sugarat, és jelölje be a pozitív és a nega-

tív pólusokat! 

Nevezze meg három előnyét az elektrosztatikus rétegeknek! 

        

- Porlasztófejek berajzolása           

3 pont 

- Porlasztási sugarak berajzolá-

sa 3 pont 

- Pólusok helyes jelölése:                

3 pont 

Előnyök: 

- egyenletes rétegek  3 pont 

- csekély anyagveszteség  3 pont 

- a festési folyamat automatizálható.  3 pont 
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 8. Feladat  22 pont 

A képen látható a személygépkocsik gyári fényezése, a fényezés rétegeinek felépítése. A 

meghatározásokat összekötő nyilak segítségével párosítsa össze a rétegekkel!  

Fedőlakk 

Töltőalapozó 

Karosszérialemez 

Mártó alapozás 

Cink-foszfátozás 

Védőviasz 

Fedőlakk 

Rozsdavédő alapozás 

Mártó alapozás 

Alvázvédelem 

Töltőalapozó 

 

 

 

 
Helyes válaszonként 2 pont adható. 

 

9. Feladat    8 pont 

Az ábrán látható infravörös rendszerek különböző hullámai.  

Nevezze meg ezeket az ábrán és írja le az alapvető különbséget közöttük! 

Írja le melyik a leghatékonyabb és miért! 

 
                               3 pont 
Helyes válaszonként 1 pont adható.  

Az alapvető különbség a három hullám között:  

- A behatás mértéke a festék bevonatba.     2 pont  

A leghatékonyabb: 

- A rövid hullám, amely teljesen áthatol a festék bevonaton és az alap felületet melegítve, 

belülről kifelé szárít, így biztosítva az oldószerek tökéletes eltávozását.  3 pont 
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 10. Feladat  12 pont 

Ismertesse a veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatos szabályokat! 

Veszélyes hulladék tárolásával kapcsolatos szabályok: 

- a tároló aljzatának, a csomagolóeszköznek, a gyűjtőedényzetnek a veszélyes hulladékok 

kémiai hatásainak ellenállónak, folyadékzárónak kell lennie,  2 pont  

- a gyűjtőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a gyűjtés időtartama során esetleg megsérülő cso-

magolóeszközből, gyűjtőedényzetből kikerülő veszélyes hulladék ne okozzon környezet-

szennyezést,  2 pont  

- a gyűjtőhelyet illetéktelenek behatolását megakadályozó módon kell körülkeríteni,  2 pont 

- illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtése során meg kell akadá-

lyozni, hogy ezek az összetevők a környezetbe kerülhessenek,  2 pont 

- minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni, 

amelynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét 

és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hul-

ladékok mennyiségét és összetételét,  2 pont   

- a termelő csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes hulladékot, aki az adott veszélyes hulla-

dék kezelésére jogosult.  2 pont  

 

11. Feladat  4 pont 

Ha négy fényező havi keresete 976 000 Ft. Hány forintot kap kézhez azonos órabér mellett 8 

fényező? 

           1fényező 𝑲 =
𝟗𝟕𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟒
 = 𝟐𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝑭𝒕-ot kap kézhez  2 pont 

 

 8 fényező összesen: 8 ∙ 244000 = 1952000 Ft-ot kap kézhez.  2 pont 
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 12. Feladat  11 pont 

Egy konténer fedelét kell lefesteni. A fedél téglalap alakú kerülete 56 cm, hosszabbik oldala 

16 cm. Mekkora felületet kell lefesteni?  

Megoldás: 

A fedél adatai: 

a = 16cm 

K = 56 cm 

A fedél kerülete: 

( )baK += 2        𝑲 = 𝟐(𝒂 + 𝒃)       𝒃 =
𝑲

𝟐
− 𝒂 =

𝟓𝟔

𝟐
− 𝟏𝟔 = 𝟏𝟐 𝒄𝒎  6 pont 

A fedél felülete: 

 𝑨 = 𝒂 ∙ 𝒃   𝑨 = 𝟏𝟔 ∙ 𝟏𝟐 = 𝟏𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟐     a festendő fedél felülete 192cm2                   5 pont 

13. Feladat  16 pont 

Öt doboz alapozófesték tömege 9,66 kg, egy üres doboz tömege (táratömeg) 14 dkg. 

Hány kg a festék, dobozonkénti nettó tömege? 

Megoldás: 

5 doboz bruttó tömege 9,66 kg    1 pont 

1 doboz csomagolási tömeg 14 dkg = 0,14 kg     1 pont 

5 doboz csomagolási tömeg: 0,14 x 5 = 0,70 kg    5 pont 

Nettó tömeg: 9,66 kg - 0,7 kg = 8,96 kg    5 pont  

Egy doboz nettó tömege: 8,96:5 =1, 79 kg    4 pont 
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 14. Feladat  24 pont 

Szerkessze meg és méretezze be a képen látható munkadarabot M2:1 méretben! 

 

 
Megoldás: 

 
 

Értékelési szempontok: 

A munkadarab nézeti képének elkészítése:  10 pont 

A nézeti kép méretezése:      6 pont 

M2:1 méretarány alkalmazása: 4 pont 

Az elkészített rajz pontos és esztétikus kivitelezése: 4 pont 


