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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.A vagy 16.B 
17.A vagy 17.B 
18.A vagy 18.B 

A magasépítő szakképesítési csoport 
feladatai 

19.A 
20.A 

21.A vagy 21.B 

A mély- és vízépítő szakképesítési csoport 
feladatai 

19.B 
20.B 

21.C vagy 21.D 
 
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. 
A feladatok között találhatóak további választható feladatok is, melyek közül csak az egyik 
feladat értékelhető. 
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A feleletválasztásos tesztfeladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 
Egyes feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, de 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 bont-
hatók, 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 részered-
ményt 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 testsűrűség fogalmát! Adja meg a mértékegységét is! 
 
Testsűrűség fogalma: 

A testsűrűség az anyag tömegének és az üregeket, pórusokat tartalmazó térfogatának 

hányadosa. 

 
Testsűrűség mértékegysége: g/cm3, kg/m3 
 
A testsűrűség fogalmának helyes meghatározásáért 1 pont adható. 
A testsűrűség mértékegységének meghatározásáért további 1 pont adható. 
 
2. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
Az oltott mész a levegő szén-dioxid tartalmának segítségével visszaalakul mészkővé, 

miközben víz keletkezik. 

 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
 
3. feladat 3 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 fémek keménységét Mohs-féle skálával tudjuk meghatározni. H 

A zúzottkő kopószilárdságát a DEVAL-dob segítségével határozzuk meg. I 

Az üveggyártás legfontosabb alapanyaga a szilícium-dioxid, ez gyakorlatilag  
a kvarchomok. I 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
4. feladat 3 pont 
Sorolja fel, hogy pont(ok) és/vagy egyenes(ek) segítségével milyen módon lehet egy síkot 
egyértelműen megadni! Legalább 3 különféle megoldást adjon meg! 
 
- Három nem egy egyenesen fekvő ponttal 

- Két párhuzamos egyenessel 

- Két metsző egyenessel 

- Egy egyenessel és egy nem rajta lévő ponttal 

Helyes válaszonként 1-1 pont, de maximum 3 pont adható.  
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5. feladat 3 pont 
Nevezze meg, hogy a három egymás mellett található ábrán a két képsíkhoz képest milyen 
speciális helyzetű síkokat lát! A megoldásokat az ábrák alatt a sorszámokkal jelölt helyre írja! 

 
 
1. Második vetítősík 

2. Első vetítősík 

3. Első fősík 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
6. feladat 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A statika II. alaptétele: 

Egy merev testre ható, három különböző hatásvonalú erő akkor és csak akkor van 

egyensúlyban, ha hatásvonalaik közös pontban metszik egymást, és a három erőből zárt és 

nyílfolytonos vektorháromszög szerkeszthető. 

 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
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7. feladat 2 pont 
Rajzolja fel az alábbi kéttámaszú tartó alakhelyes nyíróerő (V) és nyomaték (M) ábráit!  
(Az értékek feltüntetése nem szükséges.) 

 
 
Alakhelyesen megrajzolt ábránként 1-1 pont adható. 
 
8. feladat 3 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 fixcsukló bármilyen irányú, a csuklóponton átmenő erőt fel tud venni. I 

A nyíróerő a tartó keresztmetszetére merőleges belső erő. H 

A vonal mentén megoszló teher mértékegysége: N/m. I 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
9. feladat 3 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! 
 

Közpénzekből megvalósuló beruházások esetén összeghatártól függetlenül nem 
kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása. H 

A műszaki átadási-átvételi eljárás időpontját a kivitelező készre jelentése alapján  
a megbízó/építtető határozza meg és értesíti az eljárásban részt vevő szervezeteket. I 

Az építésszervezésnek azt az ágazatát, amelyik a kivitelezési folyamatok időbeli 
kapcsolatát tervezi meg, időbeli szervezésnek nevezzük, ezek dokumentumai  
az időtervek. 

I 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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10. feladat 2 pont 
Sorolja fel, hogy egy építőipari beruházásnak milyen szereplői vannak! Legalább 6 szereplőt 
írjon! 
 
- Építtető 

- Tervező 

- Finanszírozó (hitelintézet, bank) 

- Műszaki ellenőr 

- Kivitelező 

- Felelős műszaki vezető 

- Hatóságok 

 
3, vagy 4, vagy 5 helyes válasz esetén 1 pont, 6 vagy több helyes válasz esetén 2 pont adható. 
Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
 
11. feladat 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
Az elsősegélynyújtás olyan első, azonnali beavatkozás, amelyben a sérültet részesítjük 

hirtelen egészségkárosodás esetén az orvos vagy a mentők megérkezéséig. Az elsősegély-

nyújtás célja az élet megmentése, illetve annak megakadályozása, hogy a sérült állapota  

a szakszerű ellátásig rosszabbodjon. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. A „rosszabbodjon” szó helyett más hasonló, helyes 
kifejezés is elfogadható. 
 
12. feladat 2 pont 
Írjon le legalább két szempontot, hogy mit kell figyelembe venni az egyéni védőeszközök 
megválasztásánál, beszerzésénél! 
 
- Feleljen meg a munkavégzés körülményeinek 

- Biztosítsa a fellépő veszély és/vagy ártalom elleni védelmet 

- Megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont, de legfeljebb 2 pont adható. Más helyes megoldások is 
elfogadhatóak. 
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13. feladat 3 pont 
Sorolja fel a vízszigetelésekkel szemben támasztott követelményeket! Legalább hármat írjon! 
 
- Szigetelőképesség 

- Megfelelő szilárdság 

- Tartósság 

- Korlátozott alakváltozás 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont, de legfeljebb 3 pont adható. Más helyes megoldások is 
elfogadhatóak. 
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14. feladat 10 pont 
Szövegesen ismertesse az adalékanyagok térfogatos ülepítő vizsgálattal végzett agyag-iszap 
tartalom meghatározásának menetét! 
Az adott adatok alapján határozza meg az adalékanyag agyag-iszap tartalmát térfogat-
százalékban! Az adott táblázat segítségével végezze el a minőségi osztályba sorolást! 

 
 
Adatok: 
h1 = 560 cm3 
h2 = 15 cm3 
 
h1: az adalékanyag teljes térfogata 
h2: az agyag-iszap réteg térfogata 
 
Minősítés agyag-iszap tartalom alapján: 

Minőségi osztály 
jele 

Agyag- és 
iszaptartalom 

(térfogatszázlék) 
Alkalmazási terület, legfeljebb 

P i ≤ 3 Feszített vasbeton és C 30/37 nyomószilárdsági 
osztály feletti vasbeton 

Q 3˂ i ≤ 6 C 30/37 nyomószilárdsági osztály é̇s annál 
gyengébb vasbeton, cementhabarcs 

R 6 ˂ i ≤ 10 Beton, mészhabarcs 

S 10 ˂ i ≤ 20 Feltöltés, ágyazat 

 
Ábra forrása: Dr. Kausay Tibor, Fehérvári Sándor: Laboratóriumi gyakorlati segédlet 
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14. feladat kidolgozása: 
 
Az agyag-iszap tartalom meghatározása menetének szöveges leírása: 
 
Az agyag- és iszaptartalom megállapításánál azt kell vizsgálni, hogy az adalékanyag 

mennyi agyagot, illetve iszapot tartalmaz. Az adalékanyagból egy 4 mm-es rostával el 

kell távolítani a 4 mm-nél nagyobb szemcséket. A vizsgálat során az adalékkeverékből 

tiszta csapvízzel a 4 mm alatti adalékrészbe mossák az összes finom szemcsét. A vizsgá-

lathoz tiszta vízzel átmosott, kb. 500 cm3 anyag szükséges. A mérőhengert nagyjából az 

500 cm3-es jelig vizsgálati anyaggal, 1000 cm3-es jelig ivóvízzel töltjük föl, majd megha-

tározott időkben felrázzuk: a vizsgálat elején, majd attól számítva 20, 40, 60 perc múlva. 

A felrázás időtartama 1 perc. Szabvány szerint az utolsó felrázástól számított 24 óra 

múlva olvassuk le az adalékanyag leülepedett teljes térfogatát (h1) és a felső részben 

elváló agyag- és iszapréteg térfogatát (h2). 

 
Az agyag-iszap tartalom nagyságának számítása (térfogat%): 
 
i(V%) = h2 / h1 * 100 
 
i(V%) = 15 / 560 * 100 = 2,68% 
 
 
Az adalékanyag minőségi osztályba sorolása: 
 
i = 2,68% ≤ 3% 
 
A vizsgált adalékanyag „P” minőségi osztályú. 
 
Értékelés: 
 
Az agyag-iszap tartalom meghatározása menetének szöveges leírása: 5 pont 
Az agyag-iszap tartalom nagyságának számítása (térfogat %): 3 pont 
Az adalékanyag minőségi osztályba sorolása: 2 pont 
 
A szöveges leírásnál más módon megfogalmazott, helyes megoldás is elfogadható. 
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15. feladat 10 pont 
Az ábrán egy szabályos ötszög alapú csonka gúla és egy általános helyzetű „e” egyenes 
látható. 
 
Végezze el az alábbi szerkesztési műveleteket: 
 
- Szerkessze meg a csonka gúla hiányos első képét! Az ábrán látható „+” jel a csonka gúla 

oldaléleinek metszéspontját jelöli. 
- Húzza ki a testet láthatóság szerint! 
- Szerkessze meg a csonka gúla és az „e” egyenes döféspontjait! 
- Húzza ki az egyenest láthatóság szerint! 
 
- A feladatot a következő oldalon látható ábrában végezze el! 
 
 
Értékelés: 
 
A „P, Q, R, S, T” pontok első képének megszerkesztése: 3 pont 
 
A test éleinek összekötése: 2 pont 
 
A test kihúzása: 1 pont 
 
Az egyenes döféspontjainak megszerkesztése: 2 pont 
 
Az egyenes kihúzása: 2 pont 
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15. feladat kidolgozása: 
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Figyelem! A 16.A és a 16.B feladatok közül csak az egyik feladat 
értékelhető! 
 
16.A feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi rácsos tartó támaszerőit! (A rudakban ébredő erők meghatározása nem 
feladat.) Kiszámítandók: FAx, FAy, FA, α, FB 
A kapott eredményeket rajzolja vissza az eredeti ábrába! 

 
 
F1x = 10 * cos45° = 7,07 kN → 
F1y = 10 * sin45° = 7,07 kN ↓ 
F1 erő helyes felbontása: 1 pont 
 
ΣMA = 0 
7,07 * 2 + 7,07 * 2 – 10 *2 + 20 * 4 – FB * 8 = 0 
FB = 11,04 kN↑ 2 pont 
 
ΣFix = 0 
7,07 - 10 + FAx = 0 
FAx = 2,93 kN → 1 pont 
 
ΣFiy = 0 
7,07 + 20 – 11,04 – FAy = 0 
FAy = 16,03 kN↑ 2 pont 
 

FA = 22
AyAx FF +  = 22 03,1693,2 +  = 16,3 kN 1 pont 

tg α = FAy / FAx = 16,03 / 2,93 → α = 79,64° 1 pont 
 
Ellenőrzés: 
ΣMB = 7,07 * 2 – 7,07 * 6 – 10 * 2 – 20 * 4 + 16,03 * 8 = 0 1 pont 
A támaszerők visszarajzolása: 1 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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16.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! 
Meghatározandó értékek: Rx, Ry, R, α, xo 
Az eredő erőt rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
 
Rx = ΣFix = 50 – 90 = -40 kN ← 2 pont 
 
Ry = ΣFiy = 100 – 70 = 30 kN ↓ 2 pont 
 

R = 22
yx RR +  = 22 3040 +  = 50 kN 1 pont 

 
tg α = Ry / Rx = 30 / 40 → α = 36,87° 1 pont 
 
ΣMo = 100 * 2 – 50 * 1,5 – 70 * 4 + 90 * 4,5 – 130 = 120 kNm 2 pont 
 
xo = ΣMo / Ry = 120 / 30 = 4 m 1 pont 
 
Ha a vizsgázó nem számította ki külön a nyomatékot, hanem egyből az xo képletbe írta be, 
akkor az xo kiszámítására 2+1, azaz összesen 3 pontot kell adni. 
 
Az eredő erő visszarajzolása: 1 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
  



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1421 15 / 35 2014. október 13. 

Figyelem! A 17.A és a 17.B feladatok közül csak az egyik feladat 
értékelhető! 
 
17.A feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi konzolos kéttámaszú tartó támaszerőit! 
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a nyíróerő 
(V) és a nyomatéki (M) ábrákat! 
 

 
 
Támaszerők számítása: 
 
ΣMA = 0 
40 * 2,5 + 10 * 6 – FB * 5 = 0 
FB = 32 kN↑ 2 pont 
 
ΣFiy = 0 
40 + 10 – 32 – FA = 0 
FA = 18 kN↑ 2 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
 
M1 = −1 * (10 * 1) = −10 kNm 1 pont 
 
x = 18 / 8 = 2,25 m 
 
M2 = 18 * 2,25 – 8 * 2,25 * 2,25 / 2 = 20,25 kNm 1 pont 
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Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Megjegyzés:  
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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17.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú tartó támaszerőit! 
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a normálerő 
(N), a nyíróerő (V) és a nyomatéki (M) ábrákat! 
 

 
 
Ferde erő felbontása: 
 
Fx = 10 * cos60° = 5 kN ← 
Fy = 10 * sin60° = 8,66 kN ↓ 
 
Támaszerők számítása: 
 
ΣMA = 0 
32 * 2 + 8,66 * 5 – FB * 6 = 0 
FB = 17,88 kN↑ 1 pont 
 
ΣFix = 0 
−5 + FAx = 0 
FAx = 5 kN→ 1 pont 
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ΣFiy = 0 
32 + 8,66 - 17,88 – FAy = 0 
FAy = 22,78 kN↑ 1 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
 
M1 = 22,78 * 4 – 32 * 2 = 27,12 kNm 
 
M2 = −1 * (−17,88 * 1) = 17,88 kNm 
A két helyes nyomatéki értékre: 1 pont 
 
x = 22,78 / 8 = 2,85 m 
 
M3 = 22,78 * 2,85 – 8 * 2,85 * 2,85 / 2 = 32,43 kNm 1 pont 
 
Alakhelyes normálerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Megjegyzés:  
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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Figyelem! A 18.A és a 18.B feladatok közül csak az egyik feladat 
értékelhető! 
 
18.A. feladat /választható feladat az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Az alábbi épület külső főfalai anyagszükségletének meghatározásával bízzák meg. Készítse el 
a falazat számításához szükséges idomtervet! Számítsa ki a falak felületét! Határozza meg a 
falazathoz szükséges anyagmennyiségeket! A feladat elkészítése során az alábbiakat vegye 
figyelembe: 
- Az idomtervet a megadott rajzban készítse el! 
- Falazat anyaga: POROTHERM 38 N+F falazóelem, anyagszükséglet: 16 db/m2. 
- Falazó habarcs: BAUMIT falazó habarcs, anyagszükséglet: 23,75 liter/m2 (szárazhabarcs). 

Egy zsák 40 liter szárazhabarcsot tartalmaz. 
- Falazat magassága 3,00 m, az áthidalókat a számításnál nem kell a felületből kivonni. 
- A falazóelemek darabszámát 100 db-ra, a szárazhabarcs mennyiségét egész zsákra kerekítse! 
- A számításnál a falazatmennyiségi számítások szabályai szerint járjon el! 
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18.A feladat folytatása: 
 
Falak felületének meghatározása: 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
F1 1 8,62 3,00 25,86
F2 1 4,96 3,00 14,88
F3 1 1,95 3,00 5,85
F4 1 2,05 3,00 6,15
F5 1 1,17 3,00 3,51
F6 1 6,23 3,00 18,69
F7 1 5,12 3,00 15,36
F8 1 12,86 3,00 38,58
- - - - -
Összes felület: 128,88
Levonások     
F1 2 1,60 1,30 4,16
F4 1 1,00 2,10 2,10
F6 1 2,10 2,00 4,20
F6 1 0,90 1,20 1,08
F6 1 1,00 2,10 2,10
F7 1 1,60 1,30 2,08
- - - - -
Levonások összesen: 15,72

Összes falazati mennyiség (összes felület – levonások): 113,16

 
Falazóelemek mennyisége: 
113,16 m2 * 16 db/m2 = 1810,56 db   1900 db 
 
Szárazhabarcs mennyisége: 
113,16 m2 * 23,75 liter/m2 = 2687,55 liter 
2687,55 liter / 40 liter/zsák = 67,19 zsák   68 zsák  
 
Értékelés: 
Idomterv 2 pont 
Összes felület helyes kiszámítása 3 pont 
Levonások összesen helyes kiszámítása 2 pont 
Összes falazati mennyiség helyes kiszámítása 1 pont 
Falazóelemek mennyiségének helyes kiszámítása 1 pont 
Szárazhabarcs mennyiségének helyes kiszámítása 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. A részszámítások függvényében a megadott 
pontszámok tovább bonthatók.  
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18.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Az alábbi épület 1-es, 2-es, 3-as és 4-es sorszámú helyiségeinek (szobák és 
nappali+konyha+étkező) belső oldalfal-vakolási munkái anyagszükségletének 
meghatározásával bízzák meg. Készítse el a vakolat mennyiségi meghatározásához szükséges 
számításokat! Határozza meg a vakoláshoz szükséges anyagmennyiségeket! A feladat 
elkészítése során az alábbiakat vegye figyelembe: 
- Előfröcskölő cementes gúz WEBER 705 KPS, anyagszükséglet: 6 kg/m2. Kiszerelési 

egység: 40 kg-os zsák. 
- Vakolóhabarcs WEBER 141 KPS G, anyagszükséglet: 15 kg/m2. Kiszerelési egység: 40 kg-

os zsák. 
- A szárazhabarcs mennyiségeket egész zsákra kerekítse! 
- Belmagasság 2,80 m. A nyílásoknál a fal síkjára merőleges felületek mennyiségével nem 

kell számolnia. 
- A számításnál a vakolatmennyiségi számítások szabályai szerint járjon el! 
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18.B feladat folytatása: 
 
Vakolás felületének meghatározása: 
Helyiség 
sorszáma: 

Helyiség oldalméretei Kerület Magasság Felület 
m m m m2 

1. 3,80 + 2,80 + 3,80 + 2,80 13,20 2,80 36,96
2. 2,72 + 4,71 + 2,72 + 4,71 14,86 2,80 41,61
3. 3,92 + 2,80 + 3,92 + 2,80 13,44 2,80 37,63

4. 7,34 + 2,08 + 2,67 + 2,63 + 4,67 
+ 4,71 

24,10 2,80 67,48

- - - - -
Összes felület: 183,68
 
Levonások 
Helyiség 
sorszáma: 

Levonások száma Szélesség Magasság Felület 
db m m m2 

1. 1 1,20 1,50 1,80
1. 1 0,90 2,10 1,89
2. 1 1,50 1,80 2,70
2. 1 0,90 2,10 1,89
3. 1 0,90 1,50 1,35
3. 1 0,90 2,10 1,89
4. 3 1,50 1,80 8,10
4. 1 1,00 2,40 2,40
4. 1 1,20 1,50 1,80
4. 1 1,00 2,10 2,10
4. 4 0,90 2,10 7,56
4. 1 0,80 2,10 1,68
- - - - -
Levonások összesen: 35,16

Összes vakolati mennyiség (összes felület – levonások): 148,52

 
Előfröcskölő cementes gúz mennyisége:  
 
148,52 m2 * 6 kg/m2 = 891,12 kg 
 
891,12 kg / 40 kg/zsák = 22,28 zsák  23 zsák 
 
 
Vakolóhabarcs mennyisége: 
 
148,52 m2 * 15 kg/m2 = 2227,8 kg 
 
2227,8 kg / 40 kg/zsák = 55,7 zsák   56 zsák 
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Értékelés: 
 
Összes felület helyes kiszámítása 2 pont 
Levonások összesen helyes kiszámítása 3 pont 
Összes vakolati mennyiség helyes kiszámítása 1 pont 
Előfröcskölő cementes gúz mennyiségének helyes kiszámítása 2 pont 
Vakolóhabarcs mennyiségének helyes kiszámítása 2 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. A részszámítások függvényében a megadott 
pontszámok tovább bonthatók. 
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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 30. oldalon 
kezdődnek! 
 
19.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Írja az ábrák alatti kipontozott helyekre a födémek típusának pontos megnevezését! 
 

 
 
Csapos gerendafödém 

 

 
 
Poroszsüveg boltozatos acélgerendás födém 
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Alulbordás vasbeton lemezfödém 

Ábrák forrása: Bársony István: Magasépítéstan I. 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
20.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A teherhordó falak (főfalak) az épületek legfőbb teherhordó szerkezetei. A felettük 

elhelyezkedő szerkezetek (falak, födémek, tetőszerkezet) terheit, valamint az egyéb terheket 

(hasznos terhek, hóteher, szélteher stb.) hordják és továbbítják az alattuk elhelyezkedő 

szerkezetek felé. 

 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. A „hordják” szó helyett a „viselik” szó is 
elfogadható. 
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Figyelem! A 21.A és a 21.B feladatok közül csak az egyik feladat 
értékelhető! 
 
21.A feladat (választható feladat a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján a külső főfal és a közbenső födém ablaknál 
felvett függőleges metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő oldalon 
rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A külső főfal anyaga Porotherm 44 HS anyagú. 
- A födém Porotherm rendszerű, gerendákkal párhuzamos irányú metszetben ábrázolja! 
- A nyílásáthidalás Porotherm elemmagas áthidaló. 
- Ügyeljen a hőhídmentes kialakításra! 
- Úsztatott hidegpadló készül. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva veheti fel. 
 
- Írjon rétegrendet a födémről! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
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21.A feladat kidolgozása: 
 
Javasolt megoldás: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
 

 
 
 
Értékelés: 
 
- Külső fal 1 pont 
- Födém, koszorú 2 pont 
- Nyílásáthidalás 2 pont 
- Padlószerkezetek 2 pont 
- Rétegrend, anyagjelölések, feliratok, méretek 3 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
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21.B feladat (választható feladat a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra szerinti elrendezésben az alábbi téglakötési feladatot 
M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A falazat anyaga kisméretű tömör tégla. 
- A falazat vastagsága 51 cm. 
- Megszerkesztendő a falazat derékszögű falvégének kialakítása. 
- A két egymás feletti réteg két külön ábrában ábrázolandó. 
- Jelölendőek a szükséges habarcsrétegek is. 
 
- A rajzot lássa el feliratokkal, a szükséges jelölésekkel, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
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21.B feladat kidolgozása: 
 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
 

 
 
Értékelés: 
 
- Az első sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása 4 pont 
 
- A második sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása 4 pont 
 
- Habarcskitöltés jelölése, kótázás, feliratozás 2 pont 
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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. 
 
19.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Az ábrákon egy vízszintes pallózású hagyományos dúcolást lát. Írja le a kipontozott helyekre 
az ábrákon látható számokkal jelölt szerkezeti elemek hiányzó megnevezéseit! 
 

 
 
1. Terepszint 

2. Munkaárok fenékszintje 

3. Pallózás 

4. Heveder 

5. Ékpár 

6. Dúc 

 
Ábrák forrása: www.galgoczi.net 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható.  
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20.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Egészítse ki a szemcsés és a kötött talajok fajtáinak felsorolását! 
 
Szemcsés talajok: 

- Kavics 

- Homok 

- Homokliszt 

Kötött talajok: 

- Iszap 

- Agyag 

 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
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Figyelem! A 21.C és a 21.D feladatok közül csak az egyik feladat 
értékelhető! 
 
21.C feladat (választható feladat a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére)  
 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra szerinti elrendezésben megadott súlytámfal háttöltése 
víztelenítési megoldásának két változatát M 1:50 méretarányban! Az ábrákat a következő 
oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
 
1. változat: 
Kevert kavicsszűrő alkalmazásával készüljön. 
 
2. változat: 
Többrétegű szűrő alkalmazásával készüljön. 
 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzokat a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse 
el! 
 

 
 
Értékelés: 
1. változat: 
Helyes szerkezeti kialakítás 3 pont 
Anyagjelölés, feliratok, méretek 2 pont 
 
2. változat: 
Helyes szerkezeti kialakítás 3 pont 
Anyagjelölés, feliratok, méretek 2 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajzok tájékoztató jellegűek, az értékelést 
segítik. Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő.  
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21.C feladat kidolgozása: 
 
1. változat: 
Kevert kavicsszűrő alkalmazásával: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:50 
 

 
 
 
 
 
 
2. változat: 
Többrétegű szűrő alkalmazásával: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:50 
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21.D feladat (választható feladat a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére)  
 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra szerinti elrendezésben megadott vasbeton támfalak 
terjeszkedési hézagjának 4 különböző féle kialakítási változatát, M 1:10 méretarányban! Az 
ábrákat a jelölt helyeken rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- 4 különböző változat rajzolandó. 
- Támfal vastagsága 30 cm. 
 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzokat az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
 

 
 
 
Feladatmegoldás: 
 
1. változat: 
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21.D feladat folytatása: 
 
2. változat: 
 

 
 
 
3. változat: 
 

 
 
 
4. változat: 
 

 
 
 
Értékelés: 
 
Helyes szerkezeti kialakítás (változatonként 2-2-2-2 pont), összesen 8 pont 
 
Méretek, rajzi ábrázolás 2 pont 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


