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29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 
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Fontos tudnivalók 

 
Kedves Versenyző! 

 

Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb 

kérdések megválaszolásával 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 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

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

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

• A számításokhoz a feladat utáni üres részt használhatja, ha több felületre van 

szüksége kérhet pótlapot amire fel kell írnia a kapott kódszámot, ha a kódszám 

hiányzik a leírt feladat pótlapon nem fogadható el. 

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

fogadható el, ha a megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: a kerekítés szabályait vegye figyelembe. A számításait két 

tizedesig végezze. 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

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

megoldást 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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29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

1. Feladat ..... pont / 4 pont 

Húzza alá az alábbi felsorolás közül azt a négy helyes választ, ami foglalkozási ártalomhoz 

vezethet! 

a) Rezgések okozta vibráció 

b) Áramütés 

c) Vegyszerekkel való folyamatos munkavégzés 

d) Munkabaleset 

e) Poros munkavégzés 

f) Munkahelyi klíma 

2. Feladat ..... pont / 10 pont  

Nevezze meg melyik állítás igaz ( I ) és melyik hamis ( H ) a mobil guruló állványokra 

vonatkozóan!  

…..  A járószintek felhajtási ajtajai egymás fölé nem eshetnek. 

…..  A guruló állványok összeállítását csak állványozó szakember végezheti. 

….. A guruló állványok összeállítását bárki végezheti, aki a szerelési útmutatásokra ki lett                                                   

oktatva. 

….. A munkaszintek megközelítése csak az állványon kívülről történhet, belülről felmászva 

tilos. 

….. Az állvány mozgatása közben a munkát végző személy az állványon nem tartózkodhat. 

 

Oldalpontszám: …… pont / 14 pont 
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29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

3. Feladat ..... pont / 6 pont  

Ismertesse a vizes mázolóanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságait az oldószeres 

mázolóanyagokkal szemben! Írjon három előnyös és három hátrányos tulajdonságot! 

 

Előnye: …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………...……………………………… 

………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Hátránya: ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Feladat ..... pont / 10 pont 

Tegye sorrendbe számozással az új acélfelület mázolásának műveleti sorrendjét!  

….. zsírtalanítás 

….. tapaszolás 

….. átvonó réteg felhordása 

….. közbenső bevonat felhordása 

….. rozsdagátló alapozás felhordása 

….. oxidréteg eltávolítása (rozsdaeltávolítás) 

 

5. Feladat ..... pont / 10 pont 

Írja a tapétát jellemző jelölések alá a jel magyarázatait! 

                 

 

………………..     ………………     ………………     ……………….     ……………….. 

6. Feladat ..... pont / 3 pont 

Írja be a tapéták súly szerinti csoportosítását! 

a) Könnyű tapéta……………………...........gramm/m² 

b) Középnehéz tapéta……………………....gramm/m² 

c) Nehéz tapéta……………………..……....gramm/m² 

Oldalpontszám: …… pont / 29 pont 
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29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

7. Feladat ..... pont / 6 pont 

Keresse meg a helyes választ a mérettartó és a nem mérettartó tapétával kapcsolatban. 

Kösse össze a helyes válasszal!    

         Vlies 

 

Mérettartó tapéta       Vinil 

                  

         Üvegszövet 

       

Fűrészporos  

Nem mérettartó tapéta 

Papírtapéta  

    

Papír bordűrtapéta  

 

8. Feladat ..... pont / 6 pont 

Sorolja fel a mázolás gépi szerszámait! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Feladat ..... pont / 6 pont 

Nevezze meg melyik állítás igaz ( I ) és melyik hamis ( H ) a szilikát festékre vonatkozóan!  

…...  Ásványi vízüveg alapú festék. 

…...  Nem víztaszító, páraáteresztő képessége gyenge.  

…...  Gipszes vakolatra kiválóan alkalmas.  

…...  Felhasználható műemlék épületek festésére. 

…...  Jellemző tulajdonsága, hogy fagypont alatt is felhordható. 

…...  Alacsony szennyeződési hajlamú. 

 

10. Feladat                         ..... pont / 4 pont 

Fafelület alapozására alkalmazott hígított alapozó összetétele: 30% lenolajkence, 20% 

olajfesték, 50% lakkbenzin. Számolja ki a keverék alkotóinak mennyiségét 45 liter alapozó 

esetén! 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 22 pont 



Versenyzői kód:  13  

 

6/8 

29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

11. Feladat ..... pont / 6 pont 

Írja be a színkör részletébe a főszíneket, és az elsőrendű mellékszíneket! 

 

12. Feladat ..... pont / 8 pont 

Különböző sablonfajtákat láthatunk a képeken. Írja a kép alá a sablonminta megnevezését! 

 

                      

 

…………………..         ………………..        ….………………..           …………………. 

   

  

 

 

 

Oldalpontszám: …… pont / 14 pont 
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29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

13. Feladat ..... pont / 21 pont 

Pontrészletezés: a teljes felület helyes kiszámítására 10 pont adható 

A kivonandó felület helyes kiszámítására 10 pont adható  

                                                                                        A helyes végeredményre 1 pont adható 

 

Megrendelést kap az alábbi alaprajzon látható új családi ház 1-es és 2-es jelölésű szobák teljes 

falfelületének festésére. Számítsa ki az alaprajzból a két szoba festendő falfelületét a felmérési 

szabályok figyelembevételével!  

A helyiségek belmagassága 2,75 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oldalpontszám: …… pont / 21 pont 
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