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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:  47  
 

3/15 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 06 Karosszérialakatos 
 

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

A személygépkocsiban felhasznált műanyagokat az utastér belső berendezéseire, és a 

karosszériákhoz alkalmazzák. Az alább felsorolt műanyagokat és alkalmazási példákat 

összekötő vonal segítségével párosítsa össze! 

 

- poliuretán PUR Fagymentesítő fúvókák, habprofilok, tartályok. 

- poli-vinil-klorid PVC Habok, üléspárnák, spoilerek. 

- polipropilén PP Lökhárítók szálerősítéssel. 

- polietilén PE Akkumulátorházak. 

- poliamid PA Műbőrök, kábelburkolatok. 

- telítetlen poliészter UP Csúszódarabok, lámpaházak erősítéssel. 

 

2. Feladat 

a) Fogalmazza meg és írja le a lemezeken történő előrajzolás célját! ...... pont / 2 pont 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

b) Tegye számozással sorrendbe az előrajzolás munkamenetét!  ...... pont / 8 pont 

___ A munkadarab előkészítése az előrajzoláshoz. 

___ A munkadarab ellenőrzése. 

___ A kiinduló bázis megválasztása. 

___ Munkadarab befogása vagy felfektetése. 

___ Az előrajzoló és mérőeszközök kiválasztása, előkészítése. 

___ Pontozás. 

___ Ellenőrzés. 

___ Előrajzolás. 

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

a) Fogalmazza meg és írja le a csavarkötés meghatározását! Nevezze meg a kötésben részt vevő 

elemeket és ismertesse az egymáshoz képesti elmozdulásukat megakadályozó elveket! 

...... pont / 10 pont 

A csavarkötés meghatározása: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A kötésben részt vevő elemek: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Elmozdulást megakadályozó elvek: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

b) Rajzoljon átmenő furatos csavarkötést, nevezze meg és mutatóvonallal azonosítsa a rajzon 

a kötésben részt vevő elemeket! ...... pont / 8 pont 

Elemek:  

 

_______________________  

 

_______________________  

 

_______________________  

 

_______________________  

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 18 pont   
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4. Feladat ...... pont / 16 pont 

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

„Hamis” oszlopba rajzolt „X” jellel jelölje! 

 Állítás Igaz Hamis 

1. 

A gépjármű karosszériák sorozatgyártásában a védőgázos hegesztés a 

legelterjedtebben használt hegesztési mód, ezt követi a villamos ellenállás-

hegesztés. 

  

2. 
A paneles építési mód legnagyobb előnye, hogy a váz nélküli építőszekrény 

rendszer révén nagyobb a saját tömeg. 

  

3. 
Az önhordó vázszerkezetes építési mód alkalmazása esetén teljesen 

feleslegessé válik az alváz. 

  

4. 
A kerékabroncsra ható keresztirányú erők a gépjármű tömegének 

gyorsításából és lassításából keletkeznek. 

  

5. Mélyhúzás közben folyamatosan csökken az anyag külső átmérője.   

6. 
Ha kifogástalan minőségű a szerszám, akkor acélkalapácsok használatánál 

lehet puha alátétet is alkalmazni. 

  

7. 
Gépekkel történő nyújtás és zömítés esetében a lemezeknek zsír- és 

festékmentesnek kell lenni. 

  

8. 

A ragasztót kis molekulájú állapotban hordjuk fel a munkadarab megtisztított 

felületére, és az a ragasztó molekulák térbeli összekapcsolódásával 

makromolekulákká keményedik ki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 16 pont   
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5. Feladat ...... pont / 14 pont 

Az alábbi állítások közül válassza ki és keretezze be az Ön által helyesnek tartott állítás 

betűjelét! 

A karosszériaelemek általában vékonylemezekből és különféle profilokból készülnek. 

Összeerősítésük egyik technológiai módszere a lemezcsavarokkal történő rögzítés, melynek 

előnyei a következők:

a) Nem kell az elemeket előfúrni. 

b) A csavarok megszorulhatnak. 

c) A csavarok eltörhetnek. 

a) Furat kialakítása könnyű. 

b) Speciális csavarrögzítéseket igényel. 

c) Nem kell menetet készíteni. 

a) Csavarbiztosítás nem szükséges. 

b) Gépészeti csavarbiztosítások szükségesek. 

c) Súrlódó csavarbiztosítások ajánlottak. 

a) A létrejött kötés nem önzáró. 

b) A létrejött kötés önzáró. 

c) A kötést illeszkedő csavarbiztosítások segítik. 
 

a) Szerelésük nagy szakértelmet igényel. 

b) Egy oldalról szerelhető. 

c) A kötések nem korrodálódnak. 

a) Rögzítés előtt nem kell a munkadarabot előfúrni. 

b) Az előfúrás mértéke elsősorban a csavar átmérőjétől függ. 

c) Az előfúrás átmérője megegyezik a magátmérővel. 

a) A kötést befolyásolja a magátmérő és a csavarátmérő aránya. 

b) Minél vastagabb a lemez, annál nagyobb furatot kell előkészíteni. 

c) A lemez keménysége nem befolyásolja a magátmérő nagyságát. 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 14 pont
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6. Feladat ...... pont / 9 pont 

Az ábrán a volfrámelektródás hegesztés elve látható. Nevezze meg a vonallal jelzett 

egységeket! 

 

 

 _____________________ 

____________________ 

 

____________________ 

 __________________ 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

 __________________ 

____________________ 

 

7. Feladat 

a) Írja a vonallal jelölt helyre, hogy melyik hegesztési eljárás működésének folyamata látható 

az alábbi ábrán! ...... pont / 4 pont 

 

Hegesztési eljárás:  ___________________________________________________________  

b) Nevezze meg és írja a megfelelő helyre az ábra jelöléseinek jelentéseit! ...... pont / 6 pont 

F ___________________________________  tö ___________________________________________________  

I ___________________________________  tus ___________________________________________________  

tes ___________________________________________________  th ___________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 19 pont   
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8. Feladat ...... pont / 13 pont 

Olvassa el az alábbi állításokat. Az állítások helyességét az „Igaz”, helytelenségüket a „Hamis” 

oszlopba rajzolt „X” jellel jelölje! 

 

 Állítás Igaz Hamis 

1. 
Ha a furat alsó határmérete nagyobb a csap felső határméreténél vagy 

határesetben megegyezik azzal, laza illesztésről beszélünk. 
  

2. A csigafúrónak öt éle van: kettő főél, kettő mellékél és egy keresztél.   

3. 
A nagynyomású és nagy hőmérsékletű kipufogógáz közvetlen szabadba 

áramlását hangtompítóval akadályozzuk. 
  

4. 
Ha a teherviselő tartók alakjukkal igazodnak a különböző igénybevételekhez, 

akkor úgynevezett egyenesszilárdságú elemekről beszélünk. 
  

5. A mellső és hátsó váznyúlványoknál az ütközési energia átirányítása a fontos.   

6. 
Villamos szerszámon keletkező kisebb hibát a munka folyamatossága 

érdekében a szerelő is kijavíthat, nem kell azért villamos szakembert hívni. 
  

7. 
Védőfelszerelést – pl: köszörüléshez a védőszemüveget – a szerelés gyorsítása 

érdekében nem szükséges mindig használni. 
  

8. 
Szerelési hulladékot – forgács, tömítőanyag maradék, olajos rongy – az e célra 

kialakított un. veszélyes anyagtárolóba elkülönítve kell elhelyezni. 
  

9. 
A végzett szerelési részfeladat dokumentálása nem a szerelést végző feladata, 

hanem a munkát irányító szerelésvezető feladata. 
  

10. 
Húzatópadon történő munkavégzésnél a gépjárművet csak akkor kell rögzíteni, 

ha a végzett munka jellege azt megkívánja. 
  

11. 

A jégkárok javításánál a speciális eszközökkel, magas szintű szakértelemmel, 

különleges megvilágítás mellett történő javítás eredményez leginkább 

fénytörésmentes javítási eredményt. 

  

12. 
Képlékeny alakítás során a test tömege változatlan marad és az 

anyagfolytonosság nem szakad meg. 
  

13. 
A karosszériák gyártása során egyáltalán nem alkalmaznak hengerelt 

lemezeket. 
  

 

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

A felsorolt technológiai lépések előtti vonalon számozással jelölje egy gépjárműajtó külső 

lemezborításának bontási technológiai sorrendjét! 

___ A munka elvégzését akadályozó elemek, részek eltávolítása (az ajtó belső borításainak, 

kívül elhelyezett biztonsági és díszítő elemeinek szét- illetve leszerelése). 

___ Az ajtó rögzítésének oldása, az ajtó leszerelése és szerelő bakra helyezése. 

___ A meghatározott technológia alapján történő sérült borítóelem (lemez) lebontása. 

___ A munka elvégzéséhez szükséges szerszámok és gépek kiválasztása. 

___ A leszerelt ajtó munkavégzés előtti rögzítése a balesetmentes munkavégzés érdekében. 

___ Szemrevételezést követően a borítóelem (lemez) bontási technológiájának meghatározása 

(perembontási technológiák). 

 

10. Feladat ...... pont / 12 pont 

Nevezze meg, hogy az alábbi képen milyen típusú karosszériát lát! Az ilyen típusú 

karosszériákat miért nem szabad melegen egyengetni? 

 

 

A képen látható karosszéria megnevezése: _________________________________________  

A melegegyengetés tiltásának oka: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 24 pont   
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11. Feladat ...... pont / 10 pont 

Nevezze meg a képeken látható gépet és eszközöket! Fogalmazza meg és írja le, hogy milyen 

javításoknál alkalmazzuk ezeket és mi a fő különbség e javítások között? 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép 2. kép 

1. képen látható eszköz: 

 _______________________________________________  

2. képen látható eszközök: 

 _______________________________________________  

Alkalmazásuk területei: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A két javítási technológia közötti különbség: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 
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12. Feladat 

a) Ismertesse mit ért vállazáson! ...... pont / 2 pont 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

b) Rajzolja le a vállazás elvi vázlatát!  ...... pont / 4 pont 

 

c) Nevezzen meg és ismertessen két érvet, amiért a vállazási technológiát a karosszériák 

javítása során alkalmazzák! ...... pont / 6 pont 

1.  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2.  _________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Oldalpontszám: ...... pont / 12 pont   
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13. Feladat ...... pont / 10 pont 

A megadott axonometrikus rajz alapján számítással határozza meg a gyártáshoz szükséges 

kiindulási lemezméretet T=a[cm] x b[cm]-ben! 

(a= a kiterített lemez szélességi mérete, b = a kiterített lemez magassági mérete) 

 

A kiindulási lemezméret hosszabbik oldala: 

𝑎 = _____[𝑚𝑚] + ______[𝑚𝑚] + ______[𝑚𝑚] + ______[𝑚𝑚] + ______[𝑚𝑚]  

𝑎 = _____________[𝒎𝒎]  

𝑎 = _________[𝑚𝑚] = ________[𝒄𝒎]  

A kiindulási lemezméret rövidebbik oldala: 

𝑏 = ____________[𝒎𝒎]  

𝑏 = _________[𝑚𝑚] = ________[𝒄𝒎]  

A gyártáshoz szükséges kiindulási lemezméret: 

𝑇 = ______[𝑐𝑚] × ______[𝑐𝑚]  

𝑻 = _______[𝒄𝒎] × ________[𝒄𝒎]  

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont   
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14. Feladat ...... pont / 22 pont 

Számolja ki, hogy egy tartálykocsi tartályának a szigetelésére hány m2 lemez szükséges! A 

tartály átmérője D = 200 cm és hossza h = 380 cm. Hány liter folyadék fér el benne, ha a tartály 

tele van? 

A tartály palástjának mérete: 

𝐷 = _________[𝑐𝑚] = _______[𝑑𝑚] = _______[𝑚]  

𝐻 = _________[𝑐𝑚] = _______[𝑑𝑚] = ________[𝑚]  

𝑇𝑝 = _____ × _____ × _____ = _____ × ______ × ______ = __________[𝒎𝟐]  

A tartály fenekének és tetőjének mérete: 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑡 =
______×______

__________
=

________×_______

__________
= __________[𝑚2]  

𝑇𝑡𝑓 = _____ + ______ = ________ + _________ = __________[𝒎𝟐]  

A szigeteléshez szükséges lemez mennyisége: 

𝑇 = _______ + ________ = ________ + _________ = __________[𝒎𝟐]   

A tartály térfogata: 

𝑉 =
______×______×______

_________
=

________×________×________

_____________
= ________[𝑑𝑚3] = _________[𝒍]  

Oldalpontszám: ...... pont / 22 pont   
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15. Feladat ...... pont / 20 pont 

Szerkessze meg a lemezből készült alkatrész axonometrikus képe alapján annak terítékrajzát! 

A szerkesztés során alkalmazzon M1:20-as méretarányt! Készítse el a terítékrajz mérethálóját! 

Értékelési szempontok: 

Terítékrajz helyes elkészítése, méretarány tartása ___ pont / 10 pont 

Négyszög kivágás ábrázolása ___ pont / 2 pont 

Méretezés szakszerű elkészítése ___ pont / 6 pont 

A rajz pontos és esztétikus kivitelezése: ___ pont / 2 pont 

 

 

 
 

 
Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont  
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Megoldás: 

  M_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


