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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 20 pont 

Ismertesse, hogy mit nevezünk oldószereknek, és mit tekintünk hígítóknak! 

Sorolja fel az oldószerekkel és hígítókkal szemben támasztott általános követelményeket! 

Megoldás: 

- Azokat a folyékony anyagokat, amelyek szilárd anyagok oldására használhatók, oldó-

szereknek nevezzük.       4 pont 

- A viszkozitás csökkentésére használatos folyadékok a hígítók.  4 pont 

Az oldószerekkel és hígítókkal szemben támasztott általános követelmények: 

- nagyfokú oldóképesség,                            2 pont 

- erőteljes hígító hatás,                            2 pont  

- a festékből maradéktalanul elpárologjanak,                            2 pont  

- szaguk ne legyen kellemetlen, ingerlő hatású,                            2 pont  

- ne legyenek az egészségre ártalmasak és tűzveszélyesek,                            2 pont 

- legyenek színtelenek.  2 pont 

2. Feladat  15 pont  

Sorolja fel a színek jellemzőit és ismertesse jelentésüket! 

Megoldás: 

Jellemzők: 

- Tónus       2 pont 

- Fényesség     2 pont 

- Tisztaság, telítettség     2 pont 

Jelentésük: 

- Tónus: a szín érzékelése (sárga, zöld, piros).     3 pont 

- Fényesség: a domináns tónus határozza meg. Ettől függően a fényesség lehet világo-

sabb, vagy kevésbé világos.     3 pont 

- Tisztaság, telítettség: azt jelenti, hogy élénknek, vagy kevésbé élénknek érzékelünk egy 

színt (kevesebb, vagy több fekete van benne).     3 pont 
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3. Feladat 20 pont 

Ismertesse a képen látható csiszolási nyomok kialakulásának okait, megelőzését és javítását! 

Megoldás: 

 

Okai: 

- A durva csiszolás mély karcokat hagyott, amit nem töltött fel a kitt és a töltőalapozó.

     8 pont 

Megelőzése és javítása: 

- Csiszoljuk le a karcokat excenteres csiszológéppel, vagy nedvesen papírral, hogy azok 

eltűnjenek.     6 pont 

- A töltőalapozó és a kitt megfelelő használatával töltsük fel a karcokat. Ha a mély kar-

cok mutatkoznak, csiszoljuk le a sima felületig és fújjunk alapozót, vagy rakjunk fel fi-

nomkittet, alapozzunk ismét, és ezután végezzük el a fedőfestést.     6 pont 

4. Feladat 14 pont 

Az alábbi felsorolásból válassza ki és húzza alá a tapaszok felvitelére használatos eszközöket! 

Megoldás: 

- Kitt kenőkés     2 pont 

- Körcsiszoló 

- Drótkefe  

- Japán spatulya     2 pont 

- Domborító vas  

- Négyszögletes nyeles spatulya     2 pont 

- Celluloid spatulya     2 pont 

- Kalapács  

- Gumikés     2 pont 

- Kittgyalu  

- Ecset      2 pont 

- Reszelő   

- Szórópisztoly     2 pont 

- Kifolyópohár 

- Hőlégfúvó 

 

 



Versenyzői kód:  47  
 

5/9 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 03 Járműfényező 
 

5. Feladat 24 pont 

Gépjármű első műanyag lökhárítóján horzsolásos sérülés van, sorszámozással tegye helyes 

sorrendbe a javítás műveleteit! 

Megoldás: 

2. Felület csiszolása P120-P150 csiszolópapírral, amíg a horzsolás teljesen ki nincs csiszolva.

     2 pont  

4. Szélek átcsiszolása dörzsivel.     2 pont  

12. Fényezni nem kívánt részek maszkolása, majd a fényezés elvégzése.     2 pont 

7. Műanyag felület alapozása.     2 pont 

1. Felület alapos lemosása, majd oldószeres zsírtalanítóval a felületet zsírtalanítása.     2 pont 

10. Töltőalapozó felszórása.     2 pont  

5. Felület újra zsírtalanítása.     2 pont 

9. Megfelelő színtónusú töltőalapozó kikeverése.     2 pont  

8. Megfelelő színtónusú töltőalapozó kiválasztása.     2 pont 

11. Száradás után a felület átcsiszolása P360-P400 pappírral.     2 pont 

3. Az egész felület átcsiszolása P180-P220 pappírral, majd a szélek finomítása P320-P360 

pappírral.     2 pont 

6. Alapozni kívánt részek maszkolása.     2 pont 

6. Feladat 10 pont 

Ismertesse, hogy milyen műveletek összessége a felület előkészítés? 

Megoldás: 

- Azon folyamatok összessége, amelyekkel a képződött és tapadt szennyeződéseket a felü-

letről az előírásokban előírt tisztasági fokozat eléréséig eltávolítjuk.     5 pont  

- A felületet ez által alkalmassá tesszük a kívánt bevonat vagy bevonat rendszer felhor-

dására.     5 pont

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  47  
 

6/9 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 03 Járműfényező 
 

7. Feladat  14 pont 

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

ismertesse azokat! 

Megoldás: 

A szórópisztolyok működése szerint: 

- kisnyomású és     2 pont 

- nagynyomású festékszórást különböztetünk meg.     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 fényező-

iparban nem használjuk.     5 pont 

- Nagynyomású festékszóráskor a fúvókanyílás kicsi, a belső átmérője 1-1,5 mm. A leve-

gőszükséglet kevesebb, csak 8-12 m3/óra, viszont a túlnyomás nagyobb, mert a szűk fu-

raton 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 „nagynyomá-

sú” meghatározás csupán viszonylagos.     5 pont  

8. Feladat  18 pont 

Ismertesse a kittelés fontosabb szabályait! 

Megoldás: 

- A kittkéssel egyszerre felvihető tapasz mennyiségét a kés mérete szabja meg.     3 pont 

- A kittkésnek húzás irányban való rugalmassága, hajlásszöge, valamint a kenéskor al-

kalmazott nyomás igen lényeges, mert ezektől függ a réteg vastagsága. Egyenletes nyo-

más és szög esetében a réteg vastagsága is egyenletes lesz.     3 pont 

- A tapasz egyenletes rétegben való felhordása igen nagy érzéket, kézügyességet kíván.

      3 pont 

- Vízszintes felületen a testünk irányába haladó húzásokat végezzünk, a függőleges felü-

letre a lehullás megakadályozása céljából alulról felfelé vigyük fel a tapasz réteget.       

                      3 pont  

- Fontos, hogy egy rétegben csak annyi anyag kerüljön a felületre, hogy az optimális ta-

padás biztosított legyen. Ez azért is fontos, mert kisebb a felületben maradó, majd a csi-

szolás során lyukacsosságot okozó légzárványok kialakulásának esélye.     3 pont 

- Több réteg felhordása között, gyors száraz csiszolást iktatunk be a tapadásnövelés ér-

dekében.     3 pont 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  47  
 

7/9 

35/2016 (VIII. 31.) NFM rendelet 

34 525 03 Járműfényező 
 

9. Feladat  22 pont 

Egy festékraktár 5m hosszú, 4m széles, 2,5m magas. A festékraktár térfogatának 0,1 részét 

lehet festékkel megtölteni. Hány liter festéket lehet tárolni a raktárban? 

Megoldás: 

A festékraktár adatai: 

a= 5 m     1 pont 

b= 4 m     1 pont 

c= 2,5 m      1 pont 

A festékraktár térfogata: 

a,  cbaVr =       4 pont 

 3505,245 mmmmVr ==       6 pont 

b,  
3

3

5
10

50

10
m

mV
V r

f ===       6 pont 

A festékraktárban tárolható festék mennyisége: 5000 liter      3 pont 

10. Feladat  

Számítással határozza meg:  

a) Hány literes az a henger alakú tárolóedény, amelynek mérete; 

D = 50 cm; m = 0,7 m? (π=3,141592654)              10 pont 

b) Hány kg festék van a teli tartályban, ha 0,75 liter festék 1 kg tömegű?           7 pont 

Megoldás: 

a) A tárolóedény térfogata: 

D = 5 dm; m = 7 dm     2 pont  

m
D

V 


=
4

2 
     4 pont
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dm

V 44,13744,1377
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5 3
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     4 pont 

 

b) Hány kg festék van a tartályban, ha 0,75 liter festék 1 kg tömegű? 
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11. Feladat  26 pont 

Szerkessze meg és méretezze be M1:1- es méretben az alábbi címerkeretet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok: 

Szerkesztés: 10 pont 

A munkadarab méretezése:    8 pont 

M1:1 méretarány alkalmazása: 4 pont 

Az elkészített rajzok pontos és esztétikus kivitelezése: 4 pont 
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