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Fontos tudnivalók 

 
 

Az építészeti és építési alapismeretek vizsgatárgy érettségi feladatai a magasépítő, illetve  
a mély- és vízépítő szakképesítési csoport szerint kettéválnak. 
 
Az alábbi táblázatban látható, hogy a szakképesítési csoportnak megfelelően a vizsgázónak 
melyik feladatokat kell megoldania:  

Feladat típusa Feladat sorszáma 

Közös feladatok 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

A magasépítő szakképesítési csoport 
feladatai 

24.A 
25.A 
26.A 

A mély- és vízépítő szakképesítési csoport 
feladatai 

24.B 
25.B 
26.B 

 
A táblázatban fehér háttérrel rendelkező „közös feladatokat” az összes vizsgázónak meg kell 
oldania. 
A szürke háttérrel rendelkező feladatok közül csak az egyik szakképesítési csoport feladatai 
értékelhetőek. 
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A feleletválasztásos tesztfeladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 
Egyes feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, a feladatra kapott pontszám 
nem lehet nullánál kevesebb. 
A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók. A pontozási útmutató pontjai a megoldottság függvényében tovább 
bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok 
azonban csak egész pontok lehetnek. 
 
A számítást igénylő feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, 
akkor az ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl.: behelyettesítés, 
számítás, mértékegység stb.) pontszám nem adható. Amennyiben egy hibás 
részeredményt a további lépésekben felhasznált, és az adott lépés elvégzése egyébként 
hibátlan, az így kapott eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell 
tekinteni. 
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Közös feladatok: 
Az összes vizsgázónak meg kell oldania! 
 
1. feladat 2 pont 
Határozza meg a fajlagos hőkapacitás (fajhő) fogalmát! Adja meg a mértékegységét is! 
 
Fajlagos hőkapacitás (fajhő) fogalma: 

A fajlagos hőkapacitás (fajhő) azt a hőmennyiséget fejezi ki, amely 1 kg tömegű anyag 

hőmérsékletét 1 oC-kal (1 oK-kal) növeli. 

 
Fajlagos hőkapacitás (fajhő) mértékegysége: J/kg*K 
 
A fajlagos hőkapacitás fogalmának helyes meghatározásáért 1 pont adható. 
A fajlagos hőkapacitás mértékegységének meghatározásáért további 1 pont adható. 
 
2. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után 
írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
Az átalakult kőzetek a földfelszínt ért meteorológiai és természeti hatások (víz és 
szél romboló hatása) során alakultak át. 

H 

Kambiumnak nevezzük a fa osztódó szövetét. I 

A műanyagok gyártásán a nagy molekulájú anyagoknak kis molekulájú anyagokká 
való átalakítását értjük. 

H 

Pigmentekkel biztosítjuk a festékek megfelelő sűrűségének beállítását. H 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
 
3. feladat 2 pont 
Soroljon fel a durva építési kerámiák gyártási és minőségi hibái közül legalább négyet! 
 
Méretpontatlanság 

Káros alkotórészek jelenléte 

Mészkő- és márgatartalom 

Oldható sók jelenléte 

Gipsz és pirit szennyeződések 

Égetési hibák 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy vagy több helyes válaszra 2 pont 
adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
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4. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatokat! 
 
A hidraulikus kötőanyagok levegőn és vízben is képesek megkötni. Ezeket az anyagokat a víz 

nem oldja. Legfontosabb hidraulikus kötőanyag a cement. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
5. feladat 2 pont 
Transzformáció segítségével szerkessze meg „A” pont negyedik és ötödik képét! 
 

 
 
 
„A” pont negyedik képének megszerkesztéséért 1 pont adható. 
„A” pont ötödik képének megszerkesztéséért további 1 pont adható. 
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6. feladat 2 pont 
Adjon meg 3 pont segítségével egy dőlt helyzetű síkot mindkét képen! 

 
 
A 3 pont egyik képének helyes megadásáért 1 pont, a másik képének helyes megadásáért 
további 1 pont adható. 
 
7. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat 
után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 

Az első fősík minden pontja azonos távolságra van az első képsíktól. I 

Ha egy kört egy, a kör síkjában lévő, de a körön kívül elhelyezkedő egyenes körül 
megforgatunk, gömbfelületet kapunk. 

H 

A Kavalier-axonometria és a katonaperspektíva is egy különleges ferde 
axonometria. 

I 

A vetítősík egyik nyomvonala az x1,2 tengelyre merőleges. I 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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8. feladat 2 pont 
Írja le, hogy mely egyeneseket nevezzük vetítőegyenesnek, illetve profilegyenesnek! 
 
Vetítőegyenes: 

Vetítőegyenesnek nevezzük azokat az egyeneseket, amelyek valamelyik képsíkra 

merőlegesek. 

 
Profilegyenes: 

Profilegyenesnek nevezzük azokat az egyeneseket, amelyek egy, a mindkét képsíkra 

merőleges síkban helyezkednek el. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
9. feladat 2 pont 
Írja le a rúdszerkezet és a felületszerkezet meghatározását! 
 
Rúdszerkezet: 

A rúdszerkezet hosszirányú mérete a keresztmetszeti méretének többszöröse. 

 
Felületszerkezet: 

A felületszerkezet felületi méretei a szerkezeti vastagságának többszöröse. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
10. feladat 2 pont 
Írja le az erők egyensúlyozásánál használt vetületi egyenleteket a vízszintes és a függőleges 
irányú erők vonatkozásában szövegesen és képlettel is! 
 
Vízszintes vetületi egyenlet: 

Szövegesen: A vízszintes irányú erők algebrai összege zérus. 

Képlettel: ΣFix = 0 

 
Függőleges vetületi egyenlet: 

Szövegesen: A függőleges irányú erők algebrai összege zérus. 

Képlettel: ΣFiy = 0 

 
Bármelyik két vagy három helyes meghatározásra 1 pont, négy helyes meghatározásra 2 pont 
adható. 
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11. feladat 2 pont 
Rajzolja fel az alábbi konzoltartó alakhelyes nyíróerő (V) és nyomaték (M) ábráit! (Az 
értékek feltüntetése nem szükséges.) 

 
Alakhelyesen megrajzolt ábránként 1-1 pont adható. 
 
12. feladat 2 pont 
Egészítse ki a hiányzó részeket! 
 
Ahol a tartót koncentrált erő terheli, ott a nyíróerő ábrában ugrás, a nyomatéki ábrában törés 

van. 

Ahol a tartót egyenletesen megoszló terhelés terheli, ott a nyíróerő ábra lineáris egyenes, a 

nyomatéki ábra parabola alakú. 

 
Bármelyik két vagy három helyes kiegészítésre 1 pont, négy helyes kiegészítésre 2 pont 
adható. 
 
13. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után 
írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
A szerkezet egységnyi mennyiségének előállításához műszakilag indokolt és 
anyagfajtánként részletezett anyagnorma az anyagszükséglet. 

I 

A tervszerűen megválasztott raktározásnak, tárolásnak megfelelőnek kell lennie az 
anyag minőségének megóvása, a tárolt mennyiségek felmérhetősége, gyors 
átvétele, valamint vagyon- és tűzvédelem szempontjából. 

I 

Magántőkéből megvalósuló beruházás esetén kötelező a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása. 

H 

A sávos ütemterv információt nyújt az adott kivitelezési folyamat időbeli 
folyamatos vagy szakaszos jellegéről. 

I 

Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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14. feladat 2 pont 
Írja le, hogy mit nevezünk kritikus útnak a tevékenység élű CPM hálódiagram 
alkalmazásakor! 
 
A kritikus utat a kritikus tevékenységek láncolata adja. A kritikus út a háló kezdetétől a 

befejezéséig a lehetséges utak közül a leghosszabb. 

 
A helyes válaszért 2 pont adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
 
15. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatokat! 
 
A gazdasági életben, így az építőiparban is meghatározó szerepe van az eredményességnek. 

Ez pénzben fejezhető ki, és (leegyszerűsítve) haszonnak nevezik. 

Az építőipari vállalkozó haszna a megrendelőtől kapott vállalkozási összegek (bevételek) és a 

kiadások különbsége. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
 
16. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után 
írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
Az organizációs elrendezési terveken az ideiglenes épületeket általában ábrázolni 
kell. 

I 

A gannt-diagram más néven sávos ütemterv. I 

Organizációs elrendezési tervet kell készíteni minden olyan épületre, melyre 
építési engedélyt adtak ki. 

H 

Idomtervet azokról a szerkezetekről kell készíteni, melyeknek méretei a tervekről 
leolvashatóak. 

H 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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17. feladat 2 pont 
Írja le a síkalap fogalmát és soroljon fel a síkalapok fajtái közül legalább négyfélét! 
 
Síkalap fogalma: 

Azok az alapok, amelyek terheiket a talajfelszínhez képest kis mélységben (max. 3,00 m) 

adják át a talajnak. 

 
Síkalapok fajtái: 

- Sávalap 

- Pontalap 

- Gerendaalap 

- Gerendarács alap 

- Lemezalap 

- Héjalap 

- Rövid fúrt cölöpalap 

 
A síkalap fogalmának meghatározásáért 1 pont, a síkalapok fajtái közül legalább 4 
felsorolásáért további 1 pont adható. 
 
18. feladat 2 pont 
Írja le a vízhatlan és a vízzáró szigetelés lényegét! 
 
Vízhatlan szigetelés: 

A vízhatlan szigetelés egyáltalán nem enged át nedvességet. 

 
Vízzáró szigetelés: 

A vízzáró szigetelés csak annyi nedvességet enged át, amennyi a belső oldalon 

természetes úton képes elpárologni. 
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19. feladat 10 pont 
Számítsa ki a megadott adatokkal rendelkező kerámia falazóelem felsorolt tulajdonságait! A 
számításokat legalább 3 tizedesjegy pontossággal végezze! 
 
A falazóelem adatai a következők: 
- méretei: 379 * 248 * 239 mm 
- kiszárított tömege: msz = 17,03 kg 
- vízzel telített tömege: mn = 17,86 kg 
 
Kiszámítandók: 
- testtérfogat (cm3) 
- száraz testsűrűség (g/cm3) 
- nedvességtartalom (g) 
- nedvességtartalom (cm3) 
- vízfelvevő képesség (%) 
- száraz anyagtérfogat (cm3) 
- száraz anyagsűrűség (g/cm3) 
- tömörség (%) 
- hézagosság (%) 
 
Testtérfogat: Vt = 37,9 * 24,8 * 23,9 = 22464,088 cm3 1 pont 
 
Száraz testsűrűség: ρt = msz / Vt = 17030 / 22464,088 = 0,758 g/cm3 1 pont 
 
Nedvességtartalom: w = mn – msz = 17,86 – 17,03 = 0,83 kg = 830 g 1 pont 
 
Nedvességtartalom: W = 830 cm3 1 pont 
 
Vízfelvevő képesség: wf = [(mn – msz) / msz] * 100 = [(17860 – 17030) / 17030] * 100 = 
4,874 % 2 pont 
 
Száraz anyagtérfogat: V = Vt – W = 22464,088 – 830 = 21634,088 cm3 1 pont 
 
Száraz anyagsűrűség: ρ = msz / V = 17030 / 21634,088 = 0,787 g/cm3 1 pont 
 
Tömörség: T = ρt / ρ * 100 = 0,758 / 0,787 * 100 = 96,315% 1 pont 
 
Hézagosság: H = 100 – T = 100 – 96,315 = 3,685% 1 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
Az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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20. feladat 10 pont 
Adott két képével egy első képsíkon álló, szabályos hatszög alapú hasábból és a rajta található 
szabályos hatszög alapú gúlából álló összetett test. Adott továbbá két vetítősík, Amelyek a 
második képsíkra merőlegesek, és „V”, illetve „W” jelöléssel ellátottak. Hajtsa végre az 
alábbi szerkesztési műveleteket! 
 
- Szerkessze meg az összetett test és a vetítősíkok síkmetszését! 
- Jelölje mindkét képen a síkmetszés során keletkező pontokat! 
- Kösse össze a keletkező síkmetszet pontjait! 
- Húzza ki az összetett testet oly módon, hogy a testnek csak a „V” és a „W” vetítősíkok közé 
eső részét húzza ki! A látható éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal 
jelölje! 
- Transzformálja a keletkezett, csonkolt testet az x1,4 tengelyre! Húzza ki láthatóság szerint! A 
látható éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal jelölje! 
 
A szerkesztést következő oldalon található ábrában végezze! 
 
Értékelés: 
 
A gúla és a „V” vetítősík metszéspontjainak jelölése az első és a második képen (a 
metszéspontokat nem szükséges szám vagy betűjellel is ellátni). 2 pont 
 
A hasáb és a „W” vetítősík metszéspontjainak jelölése az első és a második képen (a 
metszéspontokat nem szükséges szám vagy betűjellel is ellátni). 2 pont 
 
A metszéspontok összekötése az első képen. 1 pont 
 
Az összetett test kihúzása az első és a második képen. 2 pont 
 
A csonkolt test transzformációja és kihúzása láthatóság szerint. 3 pont 
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20. feladat kidolgozása: 
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21. feladat 10 pont 
Számítsa ki az alábbi merev test támasztóelemeiben ébredő egyensúlyozó támaszerőket! 
Kiszámítandók: FAx, FAy, FA, α, FBx, FBy, FB. Ellenőrizze a kapott értékeket! 
A támaszerőket rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
 
F2x = 25 * cos45° = 17,68 kN ← 
F2y = 25 * sin45° = 17,68 kN ↓ 
F2 erő helyes felbontása: 1 pont 
 
ΣMA = 0 
32 * 2 + 20 * 2 – 17,68 * 4 + 17,68 * 5 + 20 – 10 * 2 – FBy * 7 = 0 
FBy = 17,38 kN ↑ 1 pont 
 
cos30° = FBy / FB 
FB = FBy / cos30° = 17,38 / cos30° = 20,07 kN 1 pont 
 
tg30° = FBx / FBy 
FBx = tg30° * FBy = tg30° *17,38 = 10,03 kN → 1 pont 
 
ΣFix = 0 
32 – 17,68 – 10 +10,03 − FAx = 0 
FAx = 14,35 kN ← 1 pont 
 
ΣFiy = 0 
20 + 17,68 − 17,38 − FAy = 0 
FAy = 20,3 kN ↑ 1 pont 
 

FA = 22
AyAx FF +  = 22 3,2035,14 +  = 24,86 kN 1 pont 

 
tg α = FAy / FAx = 20,3 / 14,35 → α = 54,74° 1 pont 
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21. feladat folytatása: 
 
Ellenőrzés: 
ΣM1 = 14,35 * 4 + 20,3 * 2 – 32 * 2 + 17,68 * 3 + 20 + 10 * 2 – 10,03 * 4 – 17,38 * 5 = 
= 0,02 ≈ 0 1 pont 
 
A támaszerők visszarajzolása: 1 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
Az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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22. feladat 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú, két irányban konzolos tartó támaszerőit! Szabadon 
választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a normálerő (N), a 
nyíróerő (V) és a nyomatéki (M) ábrákat! 
 

 
 
 
Ferde erők felbontása: 
Fx = 12 * cos60˚ = 6 kN ← 
Fy = 12 * sin60˚ = 10,39 kN↓ 
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22. feladat folytatása: 
 
Támaszerők számítása: 
ΣMA = 0 
40 * 1,5 + 10,39 * 4 + 12 * 5 + 10,39 * 8 – FB * 6 = 0 
FB = 40,78 kN ↑ 1 pont 
 
ΣFix = 0 
−6 − 6 + FAx = 0 
FAx = 12 kN → 1 pont 
 
ΣFiy = 0 
40 + 10,39 + 12 + 10,39 − 40,78 − FAy = 0 
FAy = 32 kN ↑ 1 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = −8 * 1 * 0,5 = −4 kNm 
M2 =−40 * 2,5 + 32 * 4 = 28 kNm 
M3 = −1 * (10,39 * 2) = −20,78 kNm 
A fenti három helyes nyomatéki értékért adható: 1 pont 
 
x = 24 / 8 = 3 m 
M4 = 32 * 3 – 8 * 4 * 2 = 32 kNm 1 pont 
 
Alakhelyes normálerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Alakhelyes nyomaték ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
Az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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23. feladat 10 pont 
Az alábbi, alaprajzával és metszetével megadott kerti fürdőmedence betonozási munkáinak 
előkészítésével bízzák meg. Végezze el az alábbi feladatokat! 
 
- A megadott alaprajzban készítse el a számításához szükséges idomterveket! 
- Határozza meg a talplemez és a falak térfogatát! 
- Töltse ki a megadott táblázatot! 
- Számítsa ki a friss beton mennyiségét, ha a friss beton bedolgozása során a tömörödési 

tényező: 1,14! A végeredményt egész m3-re kerekítse! 
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23. feladat folytatása: 
 

Idom jele 
Idom 

alapterülete 
m2 

Idom magassága 
m 

Idomok 
mennyisége 

db 

Idomok 
térfogata 

m3 

T1 19,24 0,4 2 15,39 

T2 42 0,4 1 16,8 

F1 1,95 1,8 2 7,02 

F2 1,2 1,8 2 4,32 

     

     

Összes térfogat m3 43,53 

 
 
Idomok alapterületének számítása: 
 
Talplemez számítása: 
 
T1 idom: (3,502 * π) / 2 = 19,24 m2 
T2 idom 6,00 * 7,00 = 42 m2 

 
Falazat számítása: 
 
F1 idom (3,202 * π – 3,002 * π) / 2 = 1,95 m2 

F2 idom 6,00 * 0,20 = 1,2 m2 

 
A frissbeton mennyiségének meghatározása: 
 
43,53 * 1,14 = 49,62 m3 
Megrendelendő 50,00 m3 frissbeton. 
 
Értékelés: 
 
Idomterv elkészítése 2 pont 
Talplemez idomok alapterületének meghatározása 1 pont 
Falazati idomok alapterületének meghatározása 1 pont 
Idomok térfogatának meghatározása (soronként 1-1-1-1 pont) összesen 4 pont 
Idomok összes térfogatának meghatározása 1 pont 
Frissbeton mennyiségének meghatározása 1 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő más helyes idomosztás is elfogadható, értékelendő. 
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő más helyes idomosztás esetén a részeredmények 
eltérőek. Helyesen elkészített eltérő idomosztásból eredő, helyesen számított eltérő 
részeredmények elfogadandók és értékelendők. 
Nem szükséges minden részeredmény kiszámítása, a megadott pontszámok összevonhatóak. 
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A magasépítő szakképesítési csoport feladatai: 
Figyelem! A következő feladatokat csak a magasépítő 
szakképesítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell 
megoldania. 
A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai a 23. oldalon 
kezdődnek! 
 
24.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után 
írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 

A monolit (öntött) falaknak két fő csoportja van: egyrétegű és többrétegű falak. I 

Az „E” jelű födémgerenda feszített vasalású, előre gyártott vasbeton gerenda. I 

Harántfalas az épület, ha a főfalak párhuzamosak az épület hossztengelyével. H 

Intrados a boltöv alsó felülete. I 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
 
25.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 2 pont 
Soroljon fel legalább 3-féle monolit és 3-féle előre gyártott vasbeton födém fajtát a szerkezeti 
kialakításuk szerint! 
 
Monolit vasbeton födémek fajtái: 

- Sík lemezfödém 

- Bordás lemezfödém 

- Gombafödém 

 
Előre gyártott vasbeton födémek fajtái: 

- Gerendás - béléstestes födém 

- Pallófödém 

- Panelfödém 

 
Legalább 3-féle monolit vasbeton födémfajta felsorolásáért 1 pont, legalább 3-féle előre 
gyártott vasbeton födémfajta felsorolásáért további 1 pont adható. Más helyes megoldások is 
elfogadhatóak. 
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26.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10 méretarányban, a lap alján látható ábra szerinti elrendezésben egy 
monolit vasbeton födém és monolit vasbeton erkélylemez kapcsolatát úgy, hogy hőhíd ne 
alakuljon ki a kapcsolatban! A részletrajzot a következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A hőhíd elkerülésére alkalmazhat bármilyen megoldást, amit a tanulmányai során 
megismert. 
- A külső fal Porotherm 44 HS anyagú. 
- A födém a külső és a belső térben is 18 cm vastag monolit vasbeton lemez. 
- A részletrajzon nyílászárót nem kell ábrázolnia (falon keresztül vegye fel a metszősíkot). 
- A belső térben úsztatott hidegpadló készül. 
- Az erkélyen fagyálló padlóburkolat szükséges. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 
előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a belső födémről, az erkélyről és a külső falról! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
 

 
Értékelés: 
 
- Külső fal 2 pont 
- Külső, belső födém 1 pont 
- Padlószerkezetek 2 pont 
- Hőhídmentes kialakítás 2 pont 
- Rétegrendek, anyagjelölések, feliratok, méretek 3 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
  



Építészeti és építési alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 1421 22 / 26 2014. október 13. 

26.A feladat kidolgozása: 
 
Javasolt megoldás: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
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A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai: 
Figyelem! A következő feladatokat csak a mély- és vízépítő 
szakképesítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell 
megoldania. 
 
24.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 2 pont 
Az ábrák alatti kipontozott helyre írja le, hogy milyen alapozási módszereket ábrázolnak az 
alábbi ábrasorozatok! 

 
Alapozási mód: Légnyomásos szekrényalapozás 
 

 
Alapozási mód: Úsztatott szekrényalapozás 
 
Forrás: Dr. Farkas József−Dr. Müller Miklós: Mélyalapozások, földalatti műtárgyak 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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25.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 2 pont 
Írjon le legalább 4 szempontot, hogy mit kell tartalmaznia a talajmechanikai 
szakvéleménynek! 
 
- Kiindulási adatok 

- A terület ismertetése 

- Előtanulmányok 

- Talajfeltárás, talajrétegződés 

- Talajvíz összetétele 

- Talajvíz mélysége 

- Talajfizikai jellemzők (laboratóriumi vizsgálatok) 

- Számítások 

- Értékelés, alapozási javaslat 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy vagy több helyes válaszra 2 pont 
adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható.  
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26.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze fel a hagyományos szivárgó 3 különböző féle szerkezeti kialakítású változatát 
geotextília szűrő alkalmazásával! A szivárgókról függőleges metszetet készítsen M 1:20-as 
méretarányban! Mind a 3 változat esetén a szivárgó árokszélessége 60−100 cm, a szivárgó 
árokmélysége 1,80 m. 
 
Értékelés: 
Helyes szerkezeti kialakítás (ábránként 2-2-2), összesen  6 pont 
Anyagjelölések, megnevezések, méretek (ábránként 1-1-1), összesen 3 pont 
Helyes méretarány alkalmazása, esztétika, összesen 1 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajzok tájékoztató jellegűek, az értékelést 
segítik. Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
 
Az ábrák forrása: Dr. Kovács Miklós: Földművek 
 
 
1. változat: 
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26.B feladat folytatása: 
2. változat: 

 
3. változat: 
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