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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      8 pont 

Ismertesse, hogy milyen tényezők befolyásolják a festékbevonat rétegvastagságát! 

 

 - A festékanyag minősége, sűrűsége (viszkozitása)  2 pont 

 - A felület anyaga, kialakítása   2 pont 

 - A felület helyzete (vízszintes, függőleges)  2 pont 

 - A felviteli eljárás  2 pont 

 

 

2. Feladat  17 pont  

Sorolja fel, milyen tényezők játszanak szerepet a színek változásában, és írja le a 

metaméria fogalmát! 

 

- Atmoszférikus hatások (nap, savas eső, ipari szennyezés) 3 pont 

- Metaméria 3 pont 

- Fedőréteg-gyártás 3 pont 

 A metaméria fogalma: 

Az a jelenség, amikor a fényforrások változása miatt (pl. napfény – neonfény) két ”egy-

forma szín” egymástól nagyon különbözővé válik. 

 8 pont 

 

 

3. Feladat  16 pont 

A veszélyt jelzőjelképek, mellé írja be a betűjelét és a megnevezését! 

Helyes válaszonként 2 pont adható. 

Jelkép Betüjel
A veszély 

megnevezése
Jellemzői

F Gyúlékony

Folyékony anyagok 

21°C alatti 

lobbanásponttal

F+
Nagyon 

gyúlékony

Folyékony anyagok        

0 °C lobbanásponttal 

és 35 °C forrásponttal

O Égést tápláló

Az éghető anyagokat 

meggyújthatja és az 

oltást megnehezíti

E
Robbanás 

veszélyes

Bizonyos feltételek 

esetén robbanás
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4. Feladat  18 pont 

Ismertesse HVLP- rendszerű szórópisztoly tulajdonságait (név, működés)! 

 

A HVLP (high volume, low pressure) angol kifejezés kezdő betűiből 

alkotott mozaikszó. Jelentése: nagy levegő-térfogatáram, kis nyomás.  

 6 pont  

A működtetéséhez percenként 350-450 liter sűrített levegő szükséges. Ejtő, 

szívó és nyomótartályos kivitelben is készülnek. A működésük annyiban tér 

el a hagyományos sűrítettlevegős szórópisztolyoktól, hogy a pisztolyban a 

festékfúvókát körülveszik a levegőfúvókák. A szűk levegőfúvókában a levegő 

közel hangsebességre gyorsul és így ragadja magával a festéket. A tökéletes  

porlasztást az adja, hogy a hangsebességnél keletkező nyomáslengések is segí-

tik a porlasztást. Az így létrejött festéksugárhoz, a szórófejben, körben elhe-

lyezett furatokból, további levegő mennyiség keveredik. Ezzel a festéksugár 

még finomabb porlasztású lesz és ugyanakkor a sebessége csökken. Az ilyen 

sugár kevésbé szóródik széjjel, kevesebb a felületről visszapattanó szemcsék 

száma, kevesebb a szórási veszteség, így a festékszórás gazdaságosabb. A 

HVLP-pisztolyok vezetése kismértékben eltér a hagyományos pisztolyok 

használatától, lassabban kell vezetni, és közelebb kell tartani a felülethez. 

Használatuk némi gyakorlatot igényel.     

                  12 pont                                                                    

 

5. Feladat       10 pont  

Az ábrán az autó rozsdásodás által leginkább veszélyeztetett pontjai láthatók. 

Párosítsa össze a számokat a megfelelő megnevezésekkel! 

Helyes válaszonként 1 pont adható. 

 

  

3. Kerékdobok belül 

1. Sárvédők kívül és belül 

10. Hossztartók hátul 

9. Ajtóoszlopok mindkét oldalon                                     

5. Kereszttartók 

7. Fenéklemez belül és kívül 

4. Ajtók belül 

8. Ajtóküszöbök belül és kívül   

6. Hossztartók elöl 

2. Rugózás 
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6. Feladat             22 pont 

Sérült horganyzott acél vagy alumínium elem javító fényezése.  

Sorszámozással tegye helyes sorrendbe a javítás előkészítő műveleteit! 

Helyes válaszonként 2 pont adható. 

 

 

  1 – Zsírtalanítsuk a felületet 2 pont 

11 – A fényezni nem kívánt részeket takarjuk ki és zsírtalanítsuk a felületet 2 pont 

  7 – Töltőalapozás 2 pont 

  3 – Mélyedéstapaszolás 2 pont 

  5 – Csiszolás szárazon 2 pont 

  6 – Alapozás passziváló alapozóval 2 pont 

  8 – Zsírtalanítsuk a csiszolt részeket 2 pont 

  9 – Száraz vagy nedves csiszolás 2 pont 

10 – Vizes P800–P1200 –as papírral csiszoljuk át az egész felületet 2 pont 

  2 – Csiszoljuk „térképesre” a felületet P80–P180-as papírral 2 pont 

  4 – Zsírtalanítsuk a csiszolt részeket 2 pont 
 

  

7. Feladat    20 pont 

Ismertesse az infravörös szárító készülékekkel történő szárítás folyamatát! 

 

A szárítás folyamata: 

 

Az infravörös sugarak elektromágneses hullámok, amelyek hőt adnak le.   4 pont 

 

A meleglevegős szárítással ellentétben a lakkfilmre eső sugarak nem verőd-

nek vissza, hanem abszorbeálódnak. Az infravörös sugarak tehát áthatolnak 

a lakkrétegen, és csak a karosszérialemezről verődnek vissza, ami eközben 

felmelegszik.        

 4 pont 

A száradás belülről kifelé halad, miközben a környező levegő nem melegszik 

fel, így az oldószer akadálytalanul el tud távozni.  

 4 pont 

Az infravörös sugarak hullámhosszúságának döntő hatása van a száradási 

időre: minél rövidebb hullámhosszúságú a sugárzás, annál nagyobb a behato-

lási mélysége és annál magasabb a hőmérséklet.       

 4 pont  

A hosszúhullámú sugárzók kb. 800 °C hőmérsékletet érnek el, a középhul-

lámúak 1500 °C-t, a rövidhullámúak pedig akár 2000 °C-t is.  

 4 pont 
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8. Feladat              18 pont 

Válaszaival egészítse ki a táblázat üresen hagyott celláit! 

Helyes válaszonként 3 pont adható. 

 

Aktív korrózióvédelem Passzív korrózióvédelem  

Mi által hat a védelem?  

Nem rozsdásodó, korrózió-

álló anyagok alkalmazása 
Védőanyagok felvitele                  6 pont 

Példák a karosszéria-építésben (legalább 2 példa)  

Alumínium karosszéria Alvázvédelem 6 pont 

Műanyag kerékjáratok Járművek festése 6 pont 

 

 

 

9. Feladat     23 pont 

Számítsa ki az alábbi erősítőlemez tényleges területét!  

Határozza meg, hogy hány négyzetméter felületet kell festeni 1000 db lemez 

esetén, ha mind a két oldalát, le kell fényezni! 
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A területek felbontása: 

 
 

A munkadarab tényleges területe: 

 

2

trapéz mm120030
2

2060
A =

+
=    4 pont 

 
2

téglalap mm12006020A ==    3 pont 

 

2
22

kör mm12,339
4

14,312
3

4

12
3A =


=


=    6 pont 

 
2

körtéglalaptrapéz mm88,206012,33912001200AAAA =−+=−+=    3 pont 

 

2060,88mm2 = 0,00206088m2  3 pont 

 

Aö = (0,00206088 · 2) ·1000  =  4,12174m2 felületet kell festeni.   4 pont 
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10. Feladat     13 pont 

Számítással határozza meg 12,28 kg festék hígítószer szükségletét, ha a 

hígítószer az összes festékmennyiség 30 %-a! 

 

Hígítószer szükséglet: 

 

3,0mm fh =    6 pont 

 

kg684,33,0kg28,12mh ==     7 pont 

 

 

 

 

 

 

11. Feladat     35 pont 

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

 

 
 

 

Értékelési szempontok: 

Szerkesztése 15 pont 

A munkadarab méretezése 10 pont 

M1:1 méretarány alkalmazása  5 pont 

Az elkészített rajzok pontos és esztétikus kivitelezése  5 pont 


