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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

A feladatlap átvétele után minden oldalra írja rá a versenyzői kódját! 

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

kérdések megválaszolásával kezdje. 

− A feladatokat az utasításoknak megfelelően oldja meg! 

− A feladatok megoldása közben csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

− Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 

 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön (kék színnel író toll, rajzfeladat esetén ceruza, 

vonalzók, körző)) és nem programozható számológépen kívül semmilyen más 

segédeszközt (pl. tankönyv, feladat-gyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél figyeljen a következőkre: 

a) Számológép használata esetén jelölnie kell a következőket: 

• a számított adat megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet (képlet) a rendelkezésre álló adatokkal 

(behelyettesítés) felírva, 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

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

el, ha a megoldás egyébként helyes! 

c)  Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

e) A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

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

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

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

5. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 

  



Versenyzői kód:  62  

 

3/11 

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

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 
 

1. Feladat ...... pont / 12 pont 

Írja le az oldószerek csoportosítását és az oldószerekkel és hígítókkal szemben támasztott 

általános követelmények! 

Az oldószerek oldóképességük alapján három csoportba sorolhatók: 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

Az oldószerekkel és hígítókkal szemben támasztott általános követelmények: 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

- _____________________________________________________ 

 

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

Írja le az oldóképesség fogalmát, ismertesse, hogyan értelmezzük azt! 

Az oldóképesség fogalma: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Értelmezése: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 22 pont  
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3. Feladat ...... pont / 12 pont 

Írja be a megfelelő téglalapba a gyári bevonatrendszer rétegeinek megnevezését! 

 

 
 

4. Feladat ...... pont / 12 pont 

Írja le az elektroforetikus festés technológiáját! 

 ___________________________________________________________________________  

A műveletsorozat ütemei a következők:  

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

Oldalpontszám: ...... pont / 24 pont   
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5. Feladat 

a) Ismertesse, az alapszínek fogalmát, és sorolja fel az Ön által ismert alapszíneket! 

...... pont / 9 pont 

Az alapszínek fogalma: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Az alapszínek a következők: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

b) Írja le milyen színt kapunk, ha a három alapszínt egyenlő arányban összekeverjük! 

...... pont / 2 pont 

Az eredményszín a következő:________________________ 

c) Definiálja, hogy mit nevezünk másodlagos színeknek! Sorolja fel ezeket az összetevőikkel 

együtt! ...... pont / 7 pont 

A másodlagos színek fogalma: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Másodlagos színek: 

__________ = __________ + __________ 

__________ = __________ + __________ 

__________ = __________ + __________ 

6. Feladat ...... pont / 15 pont 

Írja le, hogy miben hasonlítanak egymáshoz az elektrosztatikus és az elektroforetikus 

festékfelviteli eljárások! 

A hasonlóságok a két eljárás között a következők: 

-  ________________________________________________________________________  

-  ________________________________________________________________________  

-  ________________________________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 33 pont   



Versenyzői kód:  62  

 

6/11 

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

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 
 

7. Feladat ...... pont / 14 pont 

Írja le a sűrített levegővel működő festékszóró pisztolyok csoportosítását működés szerint, és 

ismertesse azokat! 

A szórópisztolyok működése szerint: 

-  ____________________________________________  

-  ____________________________________________  

-   ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

-   ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

8. Feladat ...... pont / 16 pont 

Vizsgálja meg a következő állításokat! Az állítások helyességét az „Igaz”, illetve 

helytelenségüket a „Hamis” oszlopba tett „X”-el jelölje! 

 Állítás Igaz Hamis 

1. 
Az üregvédő anyag felhordásakor a helyiség és a kocsi hőmérséklete 

legalább 15 °C legyen. 
  

2. 

A doblakkozás apró tárgyak, pl. kapcsok, gombok, csatok, kis karikák, 

horgok, főleg díszítő jellegű bevonására régóta használt gyors, 

gazdaságos és bevált eljárás. A bevonást lakkozó dobban végezzük. 

  

3. 

Hengerléssel főleg vékony, mélyhúzható, hidegen vagy melegen hengerelt 

acéllemezt, ónozott acéllemezt, alumínium lemezt, karton vagy 

papírlemezt festenek. 

  

4. 

A pigmentek olyan fehér, fekete vagy színes finom porszerű anyagok, 

amelyek festékkészítéskor a felhasználásra kerülő kötőanyagban, annak 

oldó-, és hígítószerében jól oldódnak. 

  

Oldalpontszám: ...... pont / 30 pont 
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 Állítás Igaz Hamis 

5. 
Lúgos anyagok hatására, számos festékanyag elöregedett vagy más egyéb 

okból használhatatlanná vált bevonata fellágyul, elfolyósodik. 
  

6. 

A polírozás során a felületet igen finoman csiszoljuk, illetve fényesítjük. 

A polírozással eltüntetjük a felületen lévő apró sérüléseket, bevonat 

hibákat. A polírozás felfrissíti a régi bevonatot és visszaadja a fényét is. 

  

7. 
Az alvázvédő bevonatokat fémtiszta lemezre, lakkbevonatokra, vagy 

egyéb régi védőbevonatokra hordhatjuk fel. 
  

8. 
Az olajfelvevő képesség a pigment szemcsék összfelületének szárazra 

törléséhez szükséges olajmennyiséget jelenti. 
  

9. Feladat ...... pont / 17 pont 

Írja a vonalak mellé a festék alkotórészeinek megnevezését és ismertesse azok feladatát! 

 

Első összetevő feladata: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Második összetevő feladata: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A harmadik összetevő feladata: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 17 pont 
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A negyedik összetevő feladata: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

10. Feladat ...... pont / 20 pont 

A motorháztető az elején, kis részen megsérült. Sorszámozással tegye helyes sorrendbe a 

spotjavítás előkészítő műveleteit! 

_____ – A hiba szemrevételezése. 

_____ – Maszkolás, portalanítás fedőbevonat felhordása. 

_____ – A javítandó felület zsírtalanítása. 

_____ – Maszkolás és a füller felhordása a javítandó felületre. 

_____ – Csiszolás, zsírtalanítás. 

_____ – Lakk felhordás és a lakkbevonat széleinek elvékonyítása. 

_____ – P2000 szemcsézetű csiszolópapírral nedves összedolgozás. 

_____ – A teljes bevonat összepolírozása. 

_____ – A javítandó felület közvetlen környezetének maszkolása. 

_____ – A felület megfelelő mértékű csiszolása. 

11. Feladat ...... pont / 20 pont 

Egy teherautó felépítménye új fényezést kap. Három különböző színű körbefutó sávot kell 

fényezni, amelyek közül a sötétkék 35 cm magas, a középkép 40 cm magas, a világoskék 

pedig 45 cm magas. A maradékot és a tetejét fehérre fényezzük. 

Hány m2 esik az egyes színes felületekre és hány m2 az összes fényezendő felület? 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 40 pont   
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Összes felület: 

Fehér: 

Világoskék: 

Középkék: 

Sötétkék: 

12. Feladat 

Egy járműfényező órabére: bruttó 1200 Ft/óra. Egy hónap folyamán 178 órát és 16 túlórát 

teljesített. 

a) Mennyi a szakmunkás időbére? ...... pont / 7 pont 

A szakmunkás időbére: 

Időbér =  

Munkaidő=  

Időbér=   

b) Mennyi fizetést visz haza, ha a levonások összege a bruttó időbér 35%-a? ...... pont / 5 pont 

Fizetés a levonások után: 

Fizetés =   

Fizetés=   

Oldalpontszám: ...... pont / 12 pont   
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13. Feladat ...... pont / 22 pont 

Szerkessze meg a képen látható emblémát M3:1 nagyságban, és helyezze el benne a „D” és 

„A” sablon betűket. A betűk magassága 26mm, szárvastagsága 13mm legyen. 

 

 
 

Értékelési szempontok: 

A munkadarab nézeti képének megszerkesztése: ___ pont/ 10 pont 

Méretezés szakszerű elkészítése: ___ pont / 8 pont 

A rajz pontos és esztétikus kivitelezése: ___ pont / 4 pont 

Oldalpontszám: ...... pont / 22 pont   
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Megoldás: 

 

 

 

 

M____:______ 


