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írásbeli vizsga 1211 2 / 18 2013. október 14. 

 
 

Fontos tudnivalók 
 
 

A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 
A számítások helyes logikai menetére pont nem jár, csak a szakmailag pontos végeredmény 
értékelhető. 
A feleletválasztásos tesztfeladatoknál jelöltük, ha hibás válasz esetén pontot kell levonni! 
 

 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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Egyszerű rövid feladatok 
 
1. Milyen típusú adalékszerekről van szó a következő leírásokban? 2 pont 
 
a) Téli építési munkáknál ezzel az adalékszerrel mérsékelhető a fagyveszély, megrövidíthető  

a kizsaluzás ideje. Ilyen adalékszer a Kalcidur. 
Kötés- és szilárdulásgyorsítók 

   A „gyorsítószerek” és a „fagyásgátlók” megnevezés is elfogadható.  
b) A betonhoz keverve a kapillárisokon beszivárgó víz hatására megduzzadnak és eltömik  

a pórusokat. Finom eloszlású bentonit vagy trasz alkalmas erre a célra. 
Vízzáróságot fokozó anyagok 

A „tömítőszerek” megnevezés is elfogadható. 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
2. Írja le röviden, hogy milyen elven működik a betonoszkóp! 2 pont 
 
A betonba juttatott hangimpulzusok terjedési sebességének mérése útján határozza meg 
a szilárdságot. 
 
(Más helyes megfogalmazás is értékelhető, de a pont nem osztható.) 
 
3. Írja az állítások mellé, hogy melyik igaz és melyik hamis! 2 pont 
 
A hőszigetelő anyagok szigetelőképessége nedvesség hatására sem romlik, így 
átnedvesedésük nem okoz problémát. HAMIS

A kőzetgyapot nyílt pórusú szerkezete miatt alacsony páradiffúziós ellenállású és 
ez a tulajdonság alkalmassá teszi külső oldali térelhatároló szerkezetek külső oldali  
hőszigetelésére. 

IGAZ 

(Helyes állításonként 1-1 pont adható.) 
 
4. Húzza alá a felsorolt vizsgálatok közül, hogy melyiket kell vizsgálni a betonnál! 
 2 pont 
  

a) agyag-és iszaptartalom 
b) a terülés 
c) nyomószilárdság 
d) szemmegoszlás 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Rossz válaszonként 1 pont levonásra kerül, a feladatra 
nulla pontnál kevesebb nem adható.) 
 
 
5. Egészítse ki a mondatot a megadott fogalmakból választva úgy, hogy igaz állítást kapjon!

 2 pont 
 
A sík első nyomvonalára – és így első fővonalára is – merőleges egyeneseit a sík első  

esésvonalainak nevezzük. 

(Helyes válaszért 2 pont adható.) 
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6. Adott α első vetítősík és a v1 első vetítőegyenes. Indokolja meg, hogy miért nincs 
döféspontja a vetítősíknak és a vetítőegyenesnek! 2 pont 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indoklás: Az egyenes és a sík párhuzamosak, nincs döféspont. 
(Helyes válaszért 2 pont adható.) 
 
 
7. Adott az „e” általános helyzetű egyenes első és második képe, valamint az α első vetítősík 

első képe. Szerkessze meg az egyenes és a sík döféspontjának mindkét képét! 2 pont
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A döféspont helyes megszerkesztése 2 pont.) 
 
8. Egészítse ki a forgásfelületekre vonatkozó megállapításokat úgy, hogy igazak legyenek!

 2 pont 
 
A forgásfelületek tengelyére illeszkedő síkokat a felület meridiánsíkjainak nevezzük.  

Ezek a felületet egy-egy görbében metszik, amelyet a felület meridiánjainak nevezünk.  
 
(Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható.) 
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9. Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás helyes legyen! 2 pont 
 
Az egyenes boltöv falazható sugárirányú vagy párhuzamos hézagokkal. 
 
(Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható.) 
 
 
10. Írja az állítások mellé az üres téglalapba, hogy melyik igaz és melyik hamis! 2 pont 
 
Nútféderes téglával történő falazásnál a függőleges hézagba habarcsot nem kell 
tenni. 

IGAZ 

A födémgerendákat építés közben mindig 2 helyen alá kell támasztani, és nem 
kell túlemelni. 

HAMIS 

A nútféderes koszorútéglát függőleges és vízszintes helyzetben is be lehet építeni. HAMIS 
Az áthidalók felfekvési pontjai alá egész Porotherm téglának kell kerülnie. IGAZ 
(Kettő és három helyes megállapítás 1 pont, négy helyes megállapítás 2 pont.) 
 
11. Nevezze meg pontosan az ábrán látható cölöpalapozási módot! 2 pont 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Dr.: Ortoluczky Miklós: Magasépítéstan II. 206.o. 170/b. ábra 
 
Alapozási mód megnevezése: Benoto-rendszerű; visszanyert köpenycsövű, fúrt cölöpözés 
Talajbajuttatás módja: fúrt:  
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
12. Mit jelent az önboltozás? Jelölje az ábrán az önboltozást!  2 pont 
 

Az önboltozás, az amikor a nyílás feletti falszakasz 
terhe nem a nyílást, (áthidalót) terheli, hanem a 
nyílás melletti falazatra terhel. Az ábrán a parabolán 
kívüli falazatban lép fel az önboltozás. Az áthidalóra 
csak a parabolával határolt terület terhel.  
(α = 60o) 
 
Forrás: Seffer József: Magasépítéstan I. 183. o. 9.32. b ábra 
 

(A helyes megfogalmazás 2 pont. Más helyes megoldás is elfogadható.) 
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13. Írja le az építőipari kivitelezési tevékenység rövid meghatározását! 2 pont 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési és szerelési munkák összessége, illetve az 
ezekhez kapcsolódó egyéb építési tevékenységek, amelyek jellemzően irányító, ellenőrző 
és termelőtevékenység eredményeként valósulnak meg. 
 
(A helyes megfogalmazás 2 pont. Más helyes megoldás is elfogadható.) 
 
 
14. Sorolja fel az organizációs elrendezési tervek fajtáit! 2 pont 
 

1) organizációs térképvázlat 
2) vázlatos elrendezési terv 
3) részletes organizációs elrendezési terv 
4) generál organizációs helyszínrajz 

 
Az „organizációs állapottervek” és az „organizációs fázistervek” megnevezések is elfo-
gadhatók. 
(Kettő és három helyes felsorolás 1 pont, négy helyes felsorolás 2 pont.) 

 
 
15. Fogalmazza meg röviden, hogy milyen szerkezetekről kell idomtervet készíteni! 

Írjon rá két példát is! 2 pont 
 
Idomtervet azokról a szerkezetekről kell készíteni, amelyeknek a méretei a tervekből 
közvetlenül nem olvashatók le. Ilyen esetben az egyes tételekhez tartozó számításhoz fel 
kell tüntetni a szerkezet egyszerűsített rajzát méretekkel bekótázva. Olyan formában 
kell elkészíteni a méretszámítással együtt, hogy azok a költségvetés mellékletét 
képezhessék. 
Pl.  bonyolultabb földmunkákról 

alapozásokról 
külső homlokzati kőműves és műkőmunkákról 

 
(Értékelésnél más helyes megfogalmazás és példák is elfogadhatók. 
helyes megfogalmazás: 1 pont 
helyes példák: 1 pont) 
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16. Az építési folyamat felsorolt résztvevői alapján döntse el, hogy az építési-kivitelezési 
folyamat megvalósulása során kinek a feladata a következőkben leírt tevékenység! 

 2 pont 
Résztvevők: 

- beruházás lebonyolító 
- építési műszaki ellenőr 
- felelős műszaki vezető 
- építtető 

 
a) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére: 
építési műszaki ellenőr 

 
b) A kivitelezés munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, az építési-szerelési 

szakmunkák irányítása: 
felelős műszaki vezető 
 

c) Felel az építésügyi hatósági és minden egyéb engedély megszerzéséért a kivitelezés 
megkezdésének bejelentéséért: 

építtető 
 

d) Az építtető általános megbízottjaként szerződések megkötésére jogosult az építtető 
nevében: 

beruházás lebonyolító 
 
(Kettő és három helyes megoldás 1 pont, négy helyes megoldás 2 pont.) 
 
 
17. Írja le, hogy mit nevezünk normálerőnek! 2 pont 
 
A tartó tengelyével párhuzamosan, a keresztmetszetre merőlegesen működő belső erőt 
normálerőnek nevezzük. 
 
(Csak pontos megfogalmazás értékelhető, a pontszám nem bontható.) 
 
 
18. Egészítse ki a mondatot úgy, hogy helyes állítást kapjunk! 2 pont 
 
Egy tartót akkor nevezünk statikailag határozottnak, ha bármilyen külső teherből ébredő  

reakcióit az egyensúlyi egyenletekből egyértelműen meg lehet határozni. Az ismeretlenek  

száma megegyezik az egyensúlyi egyenletek számával. 

 
(Helyes kiegészítésenként 1-1 pont.) 
A „megegyezik” szó helyett az „egyenlő” és az „azonos” szó is elfogadható. 
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19. Írja az állítások mellé, hogy melyik igaz és melyik hamis!  2 pont 
 
Koncentrált nyomaték helyén a nyomatéki ábrában minden esetben a nyomaték 
értelmének (előjelének) és nagyságának megfelelő irányú ugrás van. 

IGAZ 

Koncentrált nyomaték helyén a nyomatéki ábrában minden esetben előjelváltás 
van. 

HAMIS

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható.) 
 
20. Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 2 pont 
 
Erő és nyomaték (erőpár) eredője olyan erő, amely megegyezik az adott erővel, azzal 

párhuzamos helyzetű, attól a nyomaték (erőpár) nagyságától függően párhuzamosan 

tolódik el. Az eltolódás iránya a nyomaték előjelétől függ. 

(Kettő és három helyes kiegészítés 1 pont, négy helyes kiegészítés 2 pont.  
A nyomaték szó helyett az erőpár szó is elfogadható.)  

 
Összetett feladatok 
 
1. feladat  10 pont 
a) Számítsa ki a külső téglaburkolattal és hőszigeteléssel ellátott 38 cm vastag 

POROTHERM falazat hőátbocsátási tényezőjét (U=?) a megadott értékek alapján!  
b) Szigorúbb hőtechnikai követelményeket figyelembe véve, számítsa ki a fent megadott 

falszerkezet hőszigetelő rétegének a vastagságát, ha a hőátbocsátási tényező értéke  

U = 0,2
Km

W
2 ! 

A számítást három tizedes pontossággal végezze!  
 
Adatok: 
 
Sorszám Rétegek 

megnevezése 
Rétegvastagság 

(m) 
Hővezetési 

tényező 

(
Km

W
⋅

) 

Hőátadási 
ellenállás 

(
W

Km2 ⋅ ) 

 -   Belső Rsi = 0,13 
1. kisméretű téglafal 0,12 0,78 - 
2. kőzetgyapot hőszigetelés 0,05 0,05 - 
3. POROTHERM 38 

téglafal 
0,38 0,225 - 

4. mészvakolat 0,01 0,81 - 
 -   Külső Rse = 0,04 
 
a) Hőátbocsátási tényező kiszámítása: 

R1 = 
1

1

λ
d  = 

78,0
12,0  = 0,154 

W
Km2 ⋅        1 pont 

R2 = 
2

2

λ
d  =

05,0
05,0

= 1,00 
W

Km2 ⋅        1 pont 



Építészeti és építési alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 1211 9 / 18 2013. október 14. 

R3 = 
3

3

λ
d

 =
225,0
38,0  = 1,689 

W
Km2 ⋅         1 pont 

R4 = 
4

4

λ
d  =

81,0
01,0  = 0,012 

W
Km2 ⋅         1 pont 

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + R4 +Rse 

RT = 0,13 + 0,154 + 1,00 + 1,689 + 0,012 + 0,04 = 3,025 
W

Km2 ⋅    1 pont 

U = 
TR

1  = 
025,3
1  = 0,331

Km
W
2 ⋅

       1 pont 

b) Hőszigetelő réteg vastagságának számítása, ha U = 0,2 
Km

W
2 ⋅

 

U = 
TR

1
⇒        RT = 

U
1 =

2,0
1 = 5 

W
Km2 ⋅       1 pont 

RT = Rsi + R1 + 
05,0
x  + R3 + R4 + Rse      1 pont 

5 = 0,13 + 0,154 + 
05,0
x  + 1,689 + 0,012 + 0,04⇒x=0,148 ≈ 0,15 m ≈ 15 cm 1 pont 

 
Megoldás logikája, mértékegységek helyes használata    1 pont 
Minden logikailag helyes megoldás elfogadható, értékelendő a pontok összevonhatók.  
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2. feladat 10 pont 
Adott két vetületével egy négyzet alapú gúla, valamint az A, B, C pontok által meghatározott 
második vetítősík. Szerkessze meg a gúla és a sík metszetének mindkét vetületét!  
Húzza ki az ábrát láthatóság szerint! 
 
 

 
 
 
 
 
(Beszerkesztés miatt az ábra torzulhat.) 
 
Értékelés: 
Síkmetszet helyes első vetületi képe: 5 pont 
Helyes láthatóság az első vetületen: 2 pont 
Helyes láthatóság a második vetületen: 1 pont 
Szerkesztés rendezettsége, áttekinthetőség, kivitel: 2 pont 
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3. feladat 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban a külső teherhordó fal lábazati részletét 
alápincézetlen épület esetén! 
A teherhordó falazat:  Porotherm 38 HS, TM hőszigetelő habarccsal falazva. 
Szigetelés:    Talajnedvesség elleni szigetelés (fal és padlószigetelés azonos  

szinten készül). 
    A vízszigetelés anyagát, rétegszámát a tanultak szerint vegye  

fel! 
Lábazati fal:   Beton anyagú, hőszigetelt, TERCA 1,2 cm falburkoló klinker  

lappal burkolva. 
Járda:      5 cm TERCA térburkoló klinkertéglával burkolva. 
Talajon fekvő padló:   Hőszigetelt, tetszőleges burkolatú. 
Alapozás:    Méretezett sávalapozás (elindítva). 
 
Információ: 

- A részletrajzot lássa el feliratozással, anyagjelöléssel, és a fontosabb méretek, 
kóták, megadásával! 

- A szerkesztést, feliratozást, anyagjelölést, méretek, kóták megadását ceruzával 
készítse! 

- A részletrajzban alkalmazott szerkezeti kapcsolatokat, rétegrendet és a 
hiányzó anyagokat a tanultak szerint ábrázolja! 

Megjegyzés:  
- A javítási-értékelési útmutatóban becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az 

értékelést segíti. Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, 
értékelendő. 

- (A részletrajzot egy tetszőleges padlórétegrenddel kell megoldani.) 
 
 
Értékelés: 
Helyes szerkezeti kialakítás 

-  lábazat:      3 pont 
- lábazat és járda csatlakozása:   1 pont 
- felmenő fal indítása:    1 pont 
- lábazat és padló csatlakozása:   1 pont 
- rétegrendek (járda, talajon fekvő padló):  2 pont 
- szabványos jelölések:    1 pont 
- rendezettség, áttekinthetőség:   1 pont 

 
(Minden helyes szerkezeti megoldás értékelendő.) 
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      Forrás: POROTHERM katalógus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Az ábra méretaránya a beszerkesztés miatt torzulhat. A becsatolt részletrajz az értékelést 
segíti és minden helyes szerkezeti megoldás elfogadható, értékelhető.) 
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4. feladat 10 pont 
Számítsa ki a merev test támasztórúdjaiban (A, B, C) keletkező egyensúlyozó erőket  
(FA =?, FB=?, FC=?)! Számítását ellenőrizze az „a” pontra felírt nyomatékok előjelhelyes 
összegével! A távolságok méterben adottak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2X = F2Y = F2 * 0,707 = 36 * 0,707 
F2X = F2Y = 25,45 kN         1 pont 
 
r = 22 5,15,2 + = 2,915 ≈ 2,92 m 

sin β = 
92,2
5,1    cos β = 

92,2
5,2  

FBX = FB * cos β = FB * 
92,2
5,2        1 pont 

FBY = FB * sin β = FB * 
92,2
5,1         1 pont 

∑Mi
O = 0 

- FBY * 3,5 + F2y * 3,5 - F2x * 3,0 –F3 * 1,5 + 20 = 0 
25,45 * 3,5 – 25,45 * 3,0 – 8 * 1,5 + 20 = 3,5 * FBY 
FBY = 5,92 kN          2 pont 

5,92 = FB * 
92,2
5,1  ⇒  FB = 11,52 kN       1 pont 

 

FBX = FB * 
92,2
5,2 = 11,52 * 

92,2
5,2  

FBX = 9,86 kN          1 pont 
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∑Fiy = 0 
F1 – FBY + F2Y – FC = 0 
15 – 5,92 + 25,45 = FC ⇒FC = 34,53 kN      1 pont 
 
∑Fix = 0 
- FA + FBX + F2X + F3 = 0 
9,86 + 25,45 + 8 = FA ⇒  FA = 43,31 kN      1 pont 
 
Ellenőrzés: 
∑Ma = 0 
F1 * 3,5 – FBY * 7,0 + F2Y * 7,0 – F2X * 3,0 – FC * 3,5 –F3 * 1,5 + M = 0 
 
15 * 3,5 – 5,92 * 7,0 + 25,45 *7,0  - 25,45 * 3,0 -34, 53 *3,5 – 8 * 1,5 + 20 = 0 
0,005 ≈ 0          1 pont 
Megjegyzés: 
A feladat más logikával, de helyes megoldással is elfogadható, értékelendő, a pontok 
összevonhatók. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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5. feladat 10 pont 
Szerkessze meg a mellékletben megadott földszinti alaprajz teherhordó-, és válaszfalak 
idomtervét M 1:100-as méretarányban és készítse el a falazatok méretkimutatását! 
A falazat a lábazattól indul + 0,45 m magasságról. A fal felső síkja: + 3,70 
A méretszámítást a megadott táblázatba írja! A számítást két tizedes jegy pontossággal 
végezze! Az idomtervet a megadott helyre szerkessze! 
 
Melléklet:    FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  

- Az alaprajz műszakilag nem kidolgozott, nem szabványos méretarányú, csak 
az anyagmennyiség kiszámítására szolgál. 

- A méretszámításnál az 1 m2-nél nagyobb nyílások levonandók. 
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IDOMTERV 4 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés: 
Helyes idomozás   3 pont 
Idomrajz áttekinthetősége  1 pont 
(A javítási útmutatótól eltérő számozású, de más helyes idomozás is értékelendő.) 
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Főfalak méretszámítása: 
 

idom 
faltest 
hossza 

(m) 

faltest 
magassága 

(m) 

idom száma 
(db) 

faltest 
felülete 

(m2) 
pontozás 

F1 11,64 3,25 2 75,66  
 
 

1 pont 

F2 9,18 3,25 3 89,51 
-------------- ---------- ----------- -------------- --------- 

Főfalak  felülete összesen: 165,17 
Levonandó felület: 

nyílás 
megnevezése 

szélesség 
(m) 

magasság 
(m) (db) 

felület 
(m

2
) 

pontozás 

ablak 2,10 1,50 1 3,15  
 
 
 
 
 

1 pont 
1 pont 

ablak 1,50 1,50 2 4,50 
ablak 1,20 1,50 2 3,60 
ajtó 1,00 2,10 1 2,10 
ajtó 0,90 2,10 2 3,78 

-------------- ---------- ----------- -------------- --------- 
Összes levonandó felület 17,13 
Teherhordó falak felülete összesen: 165,17 – 17,13 148,04 

 (Az üresen maradt cellákat húzza ki!) 
 

Válaszfalak méretszámítása: 
 

idom 
faltest 
hossza 

(m) 

faltest 
magassága 

(m) 

idom száma 
(db) 

faltest 
felülete 

(m2) 
pontozás 

V1 5,25 3,25 3 51,19  
 
 

1 pont 

V2 2,70 3,25 2 17,55 
-------------- ---------- ----------- -------------- --------- 

Válaszfalak felülete összesen: 68,74 
Levonandó felület: 

nyílás 
megnevezése 

szélesség 
(m) 

magasság 
(m) 

(db) felület 
(m

2
) 

pontozás 

ajtó 0,90 2,10 2 3,78  
 
 

1 pont 
1 pont 

ajtó 0,80 2,10 2 3,36 
-------------- ---------- ----------- -------------- --------- 

Összes levonandó felület 7,14 
Válaszfalak felülete összesen: 68,74 – 7,14  61,60 

(Az üresen maradt cellákat húzza ki!  
Csak helyes eredmények esetén adható meg a javasolt pont.) 
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6. feladat  10 pont 
Számolja ki a felületképzéshez szükséges anyagok mennyiségét, figyelembe véve a fajlagos 
anyagszükségletet, rétegszámokat! 
A szükséges mennyiségeket adja meg kerekített kiszerelési egységben is! 
A számítást a megadott táblázatban végezze két tizedesjegy pontossággal! 

 
A Szükséges mennyiség számítása mértékegységgel oszlop helyes kiszámítása soronként  
1-1 pont, összesen 5 pont. Az utolsó két oszlop helyes kiszámítása soronként 1-1 pont, összesen  
5 pont. (Az 1 pont csak a helyes kerekített értékkel adható meg.) 
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