
Versenyzői kód:  62  
 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 
 

  

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
 

Elődöntő 
 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁS 
 

 

Szakképesítés: 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 

 

SZVK rendelet száma:  

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

 

Komplex írásbeli: 

Ipari fényezési, javítástechnológiai ismeretek 
 

Elérhető pontszám: 200 pont 

 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

2019. 
 

 

  

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:  62  

 

2/12 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 

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! 
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1. Feladat Összesen: ___ pont / 12 pont 

Írja le az oldószerek csoportosítását és az oldószerekkel és hígítókkal 

szemben támasztott általános követelmények! 

 

Megoldás: 

Az oldószerek oldóképességük alapján három csoportba sorolhatók: 

- valódi (nemes) oldószerek, ___ pont / 2 pont 

- rejtett (latens) oldószerek, ___ pont / 2 pont 

- hígítószerek. 

 ___ pont / 2 pont 

Az oldószerekkel és hígítókkal szemben támasztott általános 

követelmények: 

- nagyfokú oldóképesség, ___ pont / 1 pont 

- erőteljes hígító hatás, ___ pont / 1 pont 

- a festékből maradéktalanul elpárologjanak, ___ pont / 1 pont 

- szaguk ne legyen kellemetlen, ingerlő hatású, ___ pont / 1 pont 

- ne legyenek egészségre ártalmasak és tűzveszélyesek, ___ pont / 1 pont 

- legyenek színtelenek. ___ pont / 1 pont 

 

 

2. Feladat Összesen: ___ pont / 10 pont 

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

 

Megoldás: 

Az oldóképesség fogalma: 

A cseppfolyós anyagoknak azt a tulajdonságát, amellyel más 

anyagokat cseppfolyós állapotba, azaz oldatba visznek, 

oldóképességnek nevezzük. ___ pont / 5 pont 

 

Értelmezése: 

Az oldatba vihető anyagok halmazállapota szilárd, cseppfolyós és 

légnemű lehet. Az oldás folyamatát általában a szilárd anyagokra 

értelmezzük. Az oldóképesség ismerete a festékek hígításánál is 

fontos. ___ pont / 5 pont 
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3. Feladat Összesen: ___ pont / 12 pont 

Írja be a megfelelő téglalapba a gyári bevonatrendszer rétegeinek 

megnevezését!  

 

Megoldás: 

 
 

Helyes válaszonként 2 pont adható. ___ pont / 12 pont 

 

4. Feladat Összesen: ___ pont / 12 pont 

Írja le az elektroforetikus festés technológiáját! 

 

Megoldás: 

 

Az elektroforetikus festés technológiája műveletsorozatból áll. ___ pont / 3 pont 

A műveletsorozat ütemei a következők:  

- oxidmentesítés (fémtiszta felület szükséges az eljáráshoz),  ___ pont / 1 pont 

- zsírtalanítás, ___ pont / 1 pont 

- esetleg-foszfátozás, ___ pont / 1 pont 

- öblítés, forró vízben, ___ pont / 1 pont 

- öblítés, hideg vízben, ___ pont / 1 pont 

- elektroforetikus bevonás, ___ pont / 1 pont 

- öblítés hideg vízben, ___ pont / 1 pont 

- szikkasztás (levegőn), ___ pont / 1 pont 

- a festékréteg „beégetése” (mesterséges szárítás). ___ pont / 1 pont 
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5. Feladat Összesen: ___ pont / 18 pont 

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

alapszíneket! 

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

összekeverjük! 

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

ezeket az összetevőikkel együtt! 

 

Megoldás: 

a)  

Az alapszínek fogalma: 

Alapszíneknek nevezzük azokat a színeket, amelyeket másik 

színek keverésével nem lehet létrehozni. Három elsődleges, 

vagy alapszínt különböztetünk meg. ___ pont / 3 pont 

Az alapszínek a következők: 

vörös ___ pont / 2 pont 

kék ___ pont / 2 pont 

sárga ___ pont / 2 pont 

 

b)  

Az eredményszín a következő: fekete ___ pont / 2 pont 

 

c)  

A másodlagos színek fogalma: 

Másodlagos, vagy komplementer színeknek nevezzük azokat a 

színeket, melyek két különböző alapszín keverékéből állnak 

elő. ___ pont / 1 pont 

Másodlagos színek: 

Zöld = kék + sárga ___ pont / 2 pont 

Ibolya = vörös + kék ___ pont / 2 pont 

Narancs = vörös + sárga ___ pont / 2 pont 
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6. Feladat Összesen: ___ pont / 15 pont 

Írja le, hogy miben hasonlítanak egymáshoz az elektrosztatikus és az 

elektroforetikus festékfelviteli eljárások! 

 

 

Megoldás: 

A hasonlóságok a két eljárás között a következők: 

− Csak egyenárammal működtethetők. ___ pont / 5 pont 

 

− Mindkét eljárásnál a festékrészecskék elektromos töltést 

kapnak. ___ pont / 5 pont 

− Mindkét technológia elhanyagolhatóan kicsi 

festékveszteséggel jár. ___ pont / 5 pont 

 

7. Feladat Összesen: ___ pont / 14 pont 

Írja le a sűrített levegővel működő festékszóró pisztolyok csoportosítását 

működés szerint, és ismertesse azokat! 

 

Megoldás: 

 

A szórópisztolyok működése szerint: 

 

- kisnyomású és ___ pont / 2pont 

- nagynyomású festékszórást különböztetünk meg. ___ pont / 2 pont 

 

Kisnyomású festékszóráskor a pisztoly fúvókanyílása viszonylag 

nagy, a belső átmérője több milliméter méretű. Ennek következtében 

a levegőszükséglet is magas 40-70 m3/óra. Viszont a levegő 

túlnyomása csak 0,2 - 0,5 bar. A festékszórás ilyen változatát a 

fényezőiparban nem használjuk. ___ pont / 5 pont 

Nagynyomású szóráskor a fúvókanyílás kicsi, a belső átmérője 1-1,5 

mm. A levegőszükséglet kevesebb, csak 8-12 m3/óra, viszont a 

túlnyomás nagyobb, mert a szűk furaton nagyobb erővel áramlik a 

levegő. Az ilyen pisztolyok 2,5 - 4 bar túlnyomással üzemelnek. A 2,5 

- 4 bar nyomás tulajdonképpen nem túl nagy nyomás, a 

„nagynyomású” meghatározás csupán viszonylagos. ___ pont / 5 pont 
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8. Feladat Összesen: ___ pont / 16 pont 

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

illetve helytelenségüket a „Hamis” szavak bekarikázásával jelölje! 

 

 

Megoldás: 

Az üregvédő anyag felhordásakor a helyiség és a kocsi hőmérséklete 

legalább 15 °C legyen. 

  Igaz Hamis  ___ pont / 2 pont 

 

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. 

  Igaz  Hamis ___ pont / 2 pont 

 

Hengerléssel főleg vékony, mélyhúzható, hidegen vagy melegen 

hengerelt acéllemezt, ónozott acéllemezt, alumínium lemezt, karton vagy 

papírlemezt festenek. 

  Igaz  Hamis ___ pont / 2 pont 

 

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

amelyek festékkészítéskor a felhasználásra kerülő kötőanyagban, annak 

oldó-, és hígítószerében jól oldódnak. 

  Igaz Hamis  ___ pont / 2 pont 

 

Lúgos anyagok hatására, számos festékanyag elöregedett vagy más egyéb 

okból használhatatlanná vált bevonata fellágyul, elfolyósodik. 

  Igaz  Hamis ___ pont / 2 pont 

 

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. 

  Igaz  Hamis ___ pont / 2 pont 
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Az alvázvédő bevonatokat fémtiszta lemezre, lakkbevonatokra, vagy 

egyéb régi védőbevonatokra hordhatjuk fel 

  Igaz  Hamis ___ pont / 2 pont 

 

Az olajfelvevő képesség a pigment szemcsék összfelületének szárazra 

törléséhez szükséges olajmennyiséget jelenti. 

 Igaz Hamis  ___ pont / 2 pont 

 

 

9. Feladat Összesen: ___ pont / 17 pont 

Írja a vonalak mellé a festék alkotórészeinek megnevezését és ismertesse 

azok feladatát! 

 

Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___ pont / 5 pont 

Első összetevő feladata: 

A kötőanyag feladata, hogy az egyes alkotókat tartósan összekösse 

egymással. (a kötőanyagokat oldószerrel fel kell hígítani, fontos 

funkciójuk a filmképzés, nagymértékben meghatározzák a festék 

tapadást, fényességét, keménységét, rugalmasságát és tartósságát) ___ pont / 3 pont 
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Második összetevő feladata: 

A hígítóval lehet beállítani a festék megfelelő konzisztenciáját. 

(kötőanyag feloldása, a festék megfelelő felhordási viszkozitásának 

biztosítása, a festékfilm terülési viselkedésének és száradási idejének 

beállítása. ___ pont / 3 pont 

A harmadik összetevő feladata: 

A színezőanyagok adják meg a megfelelő színezetet. (a festéknek 

színt adó, szilárd, oldhatatlan alkotórész, pigment a neve) ___ pont / 3 pont 

A negyedik összetevő feladata: 

Az adalékanyagok a festék anyagának bizonyos tulajdonságait 

befolyásolják. (növelik a száradási időt, megelőzik a bőrösödést, 

megelőzik a kráterképződést, gátolják a habzást, javítják a 

tárolhatóságot, megelőzik a kiülepedést a dobozban) ___ pont / 3 pont 

 

 

 

10. Feladat Összesen: ___ pont / 20 pont 

A motorháztető az elején, kis részen megsérült. Sorszámozással tegye 

helyes sorrendbe a spotjavítás előkészítő műveleteit! 

 

Megoldás: 

  1 – A hiba szemrevételezése ___ pont / 2 pont 

  7 – Maszkolás, portalanítás fedőbevonat felhordása ___ pont / 2 pont 

  3 – A javítandó felület zsírtalanítása ___ pont / 2 pont 

  5 – Maszkolás és a füller felhordása a javítandó felületre ___ pont / 2 pont 

  6 – Csiszolás, zsírtalanítás ___ pont / 2 pont 

  8 – Lakk felhordás és a lakkbevonat széleinek elvékonyítása ___ pont / 2 pont 

  9 – P2000 szemcsézetű csiszolópapírral nedves összedolgozás ___ pont / 2 pont 

10 – A teljes bevonat összepolírozása ___ pont / 2 pont 

  2 – A javítandó felület közvetlen környezetének maszkolása ___ pont / 2 pont 

  4 – A felület megfelelő mértékű csiszolása ___ pont / 2 pont 
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11. Feladat Összesen: ___ 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?  

 

Megoldás: 

550cm = 5,5m ___ pont / 1 pont 

230cm = 2,3m ___ pont / 1 pont 

235cm = 2,35m ___ pont / 1 pont 

  35cm = 0,35m ___ pont / 1 pont 

  40cm = 0,4m ___ pont / 1 pont 

  45cm = 0,45m ___ pont / 1 pont 

 

Összes felület:     (5,5 * 2,35) + (5,5 * 2,3) *2 + (2.35 *2,3) * 2 = 49,02m2 ___ pont / 3 pont 

 

Fehér:  2,3 – (0,35+0,4+0,45) = 1,1m ___ pont / 2 pont 

 

(5,5 * 1,1) *2 + (2,35 * 1,1) *2 + 12,91 = 30,18m2 ___ pont / 3 pont 

 

Világoskék: 

  

(5,5 * 0,45) * 2 + (2,35 * 0,45) * 2 = 7,06m2 ___ pont / 2 pont  

 

Középkék: 

 

(5,5 * 0,4) * 2 + (2,35 * 0,4) * 2 = 6,28m2 ___ pont / 2 pont 

 

Sötétkék: 

 

(5,5 * 0,35) * 2 + (2,35 * 0,35) * 2 = 5,49m2 ___ pont / 2 pont 
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12. Feladat Összesen: ___ pont / 12 pont 

Egy járműfényező órabére: bruttó 1200 Ft/óra. Egy hónap folyamán 

178 órát és 16 túlórát teljesített. 

a, Mennyi a szakmunkás időbére? 

b, Mennyi fizetést visz haza, ha a levonások összege a bruttó 

időbér 35%-a? 

Megoldás: 

a, 

A szakmunkás időbére: 

 

Időbér = munkaidő x órabér munkaidő = teljesített óra + túlóra ___ pont / 2 pont 

 

óraóraóraMunkaidő 19416178 =+=  ___ pont / 2 pont 

Időbér= Ft
óra

Ft
óra 2328001200194 =   ___ pont / 3 pont 

 

b, 

Fizetés a levonások után: 

Fizetés = időbér - időbér x 0,35 ___ pont / 2 pont 

FtFtFtFizetés 151320)35,0232800(232800 =−=  ___ pont / 3 pont 

 

13. Feladat Összesen: ___ 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.  
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Megoldás: 

 

M3:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


