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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 jelölve van, ha hibás válasz esetén pontot kell levonni! 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók. Az egyes feladatoknál feltüntetett összpontszámnál több pont nem adható. 
 
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. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
A hőáramlás során a hőt mozgó anyagrészecskék (levegő vagy folyadék részecskéi) 
közvetítik.  
 
A helyes kiegészítésért 2 pont adható. 
 
2. 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 kötőanyagok megkötése, illetve szilárdulása elsősorban fizikai folyamatok 
eredménye. H 

A nem hidraulikus kötőanyagokra jellemző, hogy vízben nem, hanem csak 
levegőn szilárdulnak. I 

Szervetlen eredetű kötőanyag a mész, a gipsz, a cement. I 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
3. feladat 2 pont 
Az alább felsorolt anyagok melyik fajta beton adalékanyagai? Írja le a kipontozott helyre! 

– téglazúzalék 
– habosított kohósalak 
– duzzasztott agyagkavics 
– pernyekavics 
– kőzettufa 
– polisztirol gyöngy 

 
könnyűbeton 

 
A helyes válaszért 2 pont adható. 
 
4. feladat 3 pont 
Sorolja fel, hogy milyen lehet a térben két egyenes egymáshoz viszonyított helyzete! 
 

- metsző 
- párhuzamos 
- kitérő 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Megoldásként az „egybeeső” szó is elfogadható. 
 
5. feladat 3 pont 
Írja le a gömb származtatását! 
 
Ha egy kört bármelyik átmérője körül megforgatunk gömböt kapunk. 
 
Csak a helyes megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható! 
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6. feladat 2 pont 
Írja le a statika I. alaptételét! 
 
Két erő akkor és csakis akkor van egyensúlyban, ha hatásvonaluk közös, nagyságuk 
azonos, irányuk ellentétes. 
 
Csak a helyes megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható! 
 
7. 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 fix csukló a csuklóponton átmenő bármilyen irányú erőt fel tud venni. I 

A normálerő a tartó tengelyére merőleges belső erő. H 

A Gerber-tartók csuklós többtámaszú határozott tartószerkezetek. I 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
8. feladat 3 pont 
Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az erőpárra vonatkozólag helyes állításokat tartalmazzon! 
 
Az erőpárt két azonos nagyságú, ellentétes irányú, párhuzamos hatásvonalú erő alkotja. 
 
Minden helyes kiegészítésre 1-1 pont összesen maximum 3 pont adható. 
 
9. feladat 3 pont 
Az alábbi ábrákon egy alapozási szerkezet vázlatos ábrái láthatóak. Ábrázolásra kerültek a 
talaj felé történő különböző teherátadási módok is.  
Határozza meg, milyen alapozási szerkezetet ismer fel az ábrákon! 
Írja az ábrák alá a kipontozott részre, milyen változatot mutat az ábra a megnevezett alapozási 
szerkezeten belül! Mellette zárójelben adja meg a teherátadás módját is! 
 
Alapozási szerkezet: cölöpalap  
 

 Támaszkodó cölöp (Pontszerű teherátadás – támaszkodás) 
 A zárójelben található meghatározások közül bármelyik elfogadható. 
Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. 
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Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. 
Lebegő cölöp (A cölöp felülete mentén történő teherátadás – köpenysúrlódás ) 
A zárójelben található meghatározások közül bármelyik elfogadható. 
 
Az alapozási szerkezet megnevezése 1 pont, az alapozási változat és a teherátadási mód 
megnevezése ábránként 1-1 pont. 
 
10. feladat 3 pont 
Egészítse ki a mondatokat az alább megadott három falszerkezeti típussal! 
 
térdfalak 
attikafalak 
vázkitöltő falak 
 
A térdfalak a tetőtér beépítéses épületek ereszvonala mentén futó, födém feletti 
falszerkezetek. 
Az attikafalak a lapostetős épületek 30-90 cm-rel a tetősík (zárófödém síkja) fölé emelkedő 
falszerkezetei. 
A vázkitöltő falak a vázas épületek pillérei között utólag készített falszerkezetek. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont maximum 3 pont adható. 
 
11. feladat 3 pont 
Milyen épületszerkezeteket/egyéb szerkezeteket ismer fel az alábbi meghatározásokban?  
Írja a kipontozott részre a szerkezetek nevét! 
 
Többnyire íves vonalú áthidalók. Az íves kialakítás következtében a függőleges terhelés 
hatására a szerkezetben nyomó igénybevétel jön létre, ebből adódóan a támaszoknál a 
teherátadás nem csak függőleges irányú, hanem oldalnyomás is keletkezik.  
 
boltövek 
 
Függőleges helyzetű térelhatároló és térelválasztó hosszanti felületszerkezetek. Hosszúságuk 
a szerkezeti vastagságuk többszöröse. 
 
falak 
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A talajban lévő épületrészek nedvességhatások elleni védelmét biztosító szakipari 
szerkezetek. Rendeltetésük, hogy megvédjék az épületszerkezeteket és a belső tereket 
a talajban lévő víz- és nedvességhatásoktól. 
 
alépítményi szigetelések 
 
Elfogadható megoldás: vízszigetelések, továbbá a talajpára, talajnedvesség, talajvíz elleni 
szigetelések. 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
12. feladat 3 pont 
Sorolja fel, hogy az építési kivitelezés helyszínén melyik az a háromféle vízigény, amelyet a 
vízellátás tekintetében alapvetően ki kell elégíteni! 
 

- technológiai vízigény (építési kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges 
vízmennyiség biztosítása: betonozás, vakolás stb.) 
 

- munkásellátási vízigény (szociális, irodai, raktári vízigény) 
 

- tűzoltásra szükséges vízigény (építési munkák közbeni tűzesetek oltásához). 
 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható, egyező tartalmú más helyes megfogalmazás is 
elfogadható. 
 
13. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy helyes állítást kapjunk! 
 
Az építés kivitelezési helyszínére szállított bármilyen anyag vagy termék esetében azt 
célszerűen a járműről való lerakás előtt vagy azzal párhuzamosan minőségi és mennyiségi 
szempontból ellenőrzötten kell átvenni. 
 
Helyes kiegészítésenként1-1 pont adható. 
 
14. feladat 3 pont 
Soroljon fel azokból az általános szabályokból hármat, amelyeket valamennyi mérgezéses 
esetben be kell tartani! 
 

- a sérültet nyugalomba kell helyezni 
- orvost kell értesíteni 
- a mérgező anyagot el kell távolítani vagy hígítani kell 
- a méreg további bejutásának mértékét meg kell akadályozni 
- fel kell ismerni a mérgező anyagot 

 
Bármelyik 3 helyes megfogalmazás értékelendő 1-1 ponttal. Egyező tartalmú más helyes 
megfogalmazás is elfogadható. 
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15. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy helyes állítást kapjunk! 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységek során alkalmazott egyéni védőfelszereléseket az 
alábbi szempontok szerint kell megválasztanunk: 
 
- a fellépő ártalom és/vagy veszély elleni védelmet biztosítsa 
- a munkavállaló testméreteinek megfelelő méretű legyen. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható, egyező tartalmú más helyes megfogalmazás is 
elfogadható. 
 
Összetett feladatok 
 
1. feladat  10 pont 
Az alábbi ábra egy építőanyag-laborban elvégzett térfogatos ülepítővizsgálat eredményét 
mutatja be. 24 órás ülepedés után a mérőhengeren a következő értékeket olvasták le: 

– agyag-iszap réteg térfogata: H 2 = 25 cm3 
– a teljes adalékanyag térfogata: H 1 = 456 cm3 

Számítsa ki az adalékanyag agyag – iszap tartalmát térfogat %-ban! (f = ?)  
Végezze el az adalékanyag agyag – iszap tartalom szerinti minőségi osztályba sorolását!  
 

Az adalékanyag agyag-iszap tartalom szerinti minőségi osztályai 
A minőségi osztály jele Az agyag-iszap tartalom 

P f < 3 
Q 3 < f < 6 
R 6 < f < 10 
S 10 < f < 20 

H
1

H
2

Víz

Agyag-iszap

Homok

H
1

H
2

Víz

Agyag-iszap

Homok

 
 
 
f % = H 2 / H 1 * 100          4 pont 
f % = 25 cm3 / 456 cm3 * 100 = 0,05482 * 100 = 5,48%    4 pont 
A vizsgált adalékanyag Q minőségi osztályba tartozik.     2 pont 
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2. feladat  10 pont 
Szerkessze meg a mindkét vetületével adott, első képsíkon álló „ABCDE” négyzet alapú gúla 
és általános helyzetű „e” egyenes döféspontjait! Tüntesse fel a láthatóságot! 
 

 
Értékelés: Döféspont szerkesztése döféspontonként, képenként 2-2-2-2 pont. 

Láthatóság meghatározása vetületenként 1-1 pont. 
 

Más helyes megoldás is elfogadható, értékelendő. 
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3.A feladat  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! 
 

 
 
F1x = 12 * cos45° = 8,49 kN → 
F1y = 12 * sin45° = 8,49 kN ↓ 
F1 erő helyes felbontása:       1 pont 
 
F3x = 15 * sin60° = 12,99 kN ← 
F3y = 15 * cos60° = 7,5 kN ↓ 
F3 erő helyes felbontása:       1 pont 
 
Rx = 8,49 - 12,99 = -4,5 kN ←       1 pont 
 
Ry = 8,49 + 15 + 7,5 = 30,99 kN ↓       1 pont 
 

R = 22
YX RR +  = 22 99,305,4 +  = 31,32 kN   1 pont 

 
tg α = Ry / Rx = 30,99 / 4,5 → α = 81,74°      1 pont 
 
Σ Mo = 8,49 * 1,5 + 15 * 2 + 7,5 * 6 + 12,99 * 2 = 113,72 kNm   2 pont 
Xo = Σ Mo / Ry = 113,72 / 30,99 = 3,67 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 = 3 pont jár. 
 
Az eredő erő visszarajzolása:       1 pont 
 
Megjegyzés: A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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3.B feladat  10 pont 
Számítsa ki az alábbi merev test támasztóelemeiben ébredő egyensúlyozó támaszerőket! 
Ellenőrizze a kapott értékeket! Kiszámítandók: FA, FBx, FBy, FB, α 
A támaszerőket rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
F2x = 18 * cos30° = 15,59 kN ← 
F2y = 18 * sin30° = 9 kN ↓ 
Erőfelbontás:          1 pont 
 
ΣMB = 0 
-15 * 3 - 15,59 * 3 - 12 * 1,5 + FA * 6 = 0 
FA = 18,3 kN ↑         2 pont 
 
ΣFix = 0 
-15,59 - 12 + FBx = 0 
FBx = 27,59 kN →         1 pont 
 
ΣFiy = 0 
15 + 9 - 18,3 - FBy = 0 
FBy = 5,7 kN ↑          2 pont 
 

FB = 22
BYBX FF +  = 22 7,559,27 +  = 28,17 kN    2 pont 

 
tgα = FBy / FBx = 5,7 / 27,59 → α = 11,67°      1 pont 
 
Ell.: ΣMA = 0 
15 * 3 + 9 * 6 + 12 * 1,5 - 27,59 * 3 - 5,7 * 6 = 0      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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4.A feladat  10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú tartó támaszerőit!  
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a nyíróerő 
(V) és nyomatéki (M) ábrát! 
 

 
 
ΣMA = 0 
20 * 2 + 10 * 5 - FB * 6 = 0 
FB = 15 kN ↑          2 pont 
 
ΣFiy = 0 
20 + 10 - 15 - FA = 0 
FA = 15 kN ↑          1 pont 
Más módon kiszámított helyes támaszerők is elfogadhatóak, értékelendőek. 
 
M1 = 15 * 4 – 20 * 2 = 20 kNm       1 pont 
M2 = (-1) * (-15 * 1) = 15 kNm        1 pont 
 
x = 15 / 5 = 3 m 
M3 = 15 * 3 - 5 * 3 * 1,5 = 22,5 kNm      1 pont 
Más módon kiszámított helyes nyomatéki értékek is elfogadhatóak, értékelendőek. 
 
Alakhelyes V ábra az értékek feltüntetésével      2 pont 
Alakhelyes M ábra az értékek feltüntetésével      2 pont 
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4.B feladat  10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolosan túlnyúló tartó támaszerőit!  
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a normálerő 
(N), nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábrát! 
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ΣMA = 0 
-7,07 * 2 + 15 * 2 + 20 * 4 - FB * 6 = 0 
FB = 15,98 kN ↑         1 pont 
 
ΣFix = 0 
7,07 - FAx = 0 
FAx = 7,07 kN ←         1 pont 
 
ΣFiy = 0 
7,07 + 15 + 20 - 15,98 - FAy = 0 
FAy = 26,09 kN ↑         1 pont 
Más módon kiszámított helyes támaszerők is elfogadhatóak, értékelendőek. 
 
M1 = - 7,07 * 2 = -14,14 kNm       1 pont 
M2 = - 7,07 * 4 + 26,09 * 2 = 23,9 kNm      1 pont 
M3 = (-1) * (-15,98 * 2) = 31,96 kNm       1 pont 
 
Más módon kiszámított helyes nyomatéki értékek is elfogadhatóak, értékelendőek. 
 
Alakhelyes N ábra az értékek feltüntetésével      1 pont 
Alakhelyes V ábra az értékek feltüntetésével      2 pont 
Alakhelyes M ábra az értékek feltüntetésével      1 pont 
 
Megjegyzés: A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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5.A feladat  10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban a külső teherhordó pincefal, pincefödém, külső 
teherhordó főfal és járda szerkezeti részletét talajnedvesség elleni szigetelés esetén, szigetelést 
védő fallal!  
A teherhordó pincefalazat:   Porotherm 38 pincetégla. 
Külső teherhordó főfal:  Porotherm 30 falazóelem 

A falat 10 cm vtg. hőszigeteléssel lássa el! 
Szigetelés: Talajnedvesség elleni szigetelés (2 rtg. bitumenes 

vastaglemez) 
Függőleges falszigetelés védelme:  6,5 cm vtg. szigetelést védő fal  
Pincefödém:     20 cm vtg. monolit vasbeton lemezfödém 

A födém alsó síkja 7 cm vtg. hőszigetelő réteggel legyen 
ellátva! 

Járda:     10 cm vtg betonjárda 
Lábazat:    Lábazati hőszigetelés, műgyanta vakolattal 
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! 

- A részletrajzot egy tetszőleges padló rétegrenddel kell megoldani. 
 

2

+- 0,00

+0,40

PTH 30 fal

pincefödém

PTH 38 pincefal

lábazati hőszigetelés

a fal hőszigetelése

járda

2

+- 0,00

+0,40

PTH 30 fal

pincefödém

PTH 38 pincefal

lábazati hőszigetelés

a fal hőszigetelése

járda

 
 
(Ne az ábrába dolgozzon!) 
 
Megjegyzés:  

- A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, 
az értékelést segíti. Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, 
értékelendő. 
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Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. 
 
Értékelés: 
A külső teherhordó főfal – pincefal – pincefödém 
helyes szerkezeti kialakítása.        2 pont 
A külső teherhordó főfal hőszigetelésének helyes szerkezeti megoldása.  1 pont  
A vízszigetelés és a szigetelést védő fal helyes szerkezeti kialakítása, 
a vízszigetelés helyes vonalvezetése.       2 pont 
A pincefödém és a padló hőszigetelésének helyes szerkezeti megoldása.  2 pont 
A padló helyes szerkezeti kialakítása.      1 pont 
A lábazat és a járda szerkezetileg helyes kialakítása.    1 pont 
Anyagjelölések, kótázás, rétegrend megoldása.     1 pont 
 
Minden más helyes szerkezeti megoldás elfogadható, értékelendő. 
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5.B feladat  10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban a külső teherhordó főfal, és monolit vasbeton 
alulbordás födém bordára merőleges metszetét! A metszetet ablakon keresztül vegye fel, a 
nyílásáthidalást koszorúval egybeépített monolit vasbeton nyílásáthidalóval oldja meg! 
 
A teherhordó falazat:    38 cm vastag kisméretű téglafal. 

– A fal metszetében a téglakötést ábrázolja! 
– A falat minimum 5 cm vastag hőszigeteléssel lássa el! 

Födém: Alulbordás monolit vasbeton födém. 
– Födémvastagság: 10 cm. 
– Borda keresztmetszeti mérete: 25 cm (sz) / 20 cm (m). 

(a lemez alsó síkjától mérve) 
Nyílásáthidalás:   Monolit vasbeton nyílásáthidaló. 

– Koszorúval egybeépítve. 
– Mérete: 33 cm (sz) / 35 cm (m) (a födém alsó síkjától 

mérve) 
 

Jelmagyarázat:  
(sz) = a szerkezet szélességi mérete 
(m) = a szerkezet magassági mérete 
 
Információ: 

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

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

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

- A részletrajzot egy tetszőleges padló rétegrenddel kell megoldani. 
- Az ablak keresztmetszetét elég vázlatosan jelölni. 

 
 
Értékelés: 
 
A fal – födém – koszorú helyes szerkezeti kapcsolata.    2 pont 
A kisméretű téglafal téglakötésének helyes metszeti ábrázolása.   1 pont 
A kisméretű téglafal hőszigetelésének helyes szerkezeti megoldása.  1 pont 
A födém szerkezetileg helyes megoldása.      2 pont 
A nyílásáthidaló szerkezetileg helyes ábrázolása.     1 pont 
A nyílásáthidaló/koszorú hőszigetelésének helyes szerkezeti megoldása.  1 pont 
A födém padlószerkezetének helyes szerkezeti megoldása.    1 pont 
Anyagjelölések, kótázás, rétegrend szabványos megoldása.    1 pont 
 
Minden más helyes szerkezeti megoldás elfogadható, értékelendő! 
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6.A feladat  10 pont 
Készítse el az alaprajzi vázlat szerinti épület POROTHERM 44 HS külső teherhordó 
főfalainak idomtervét a megadott rajzon! Végezze el a külső teherhordó falazati anyag 
mennyiségszámítását! A számításnál a falazat mennyiségi számítások szabályai szerint járjon 
el. A számítást a táblázatban készítse el! A falazat magassága 2,75 m. 

 
Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat! 
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Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat! 
 
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő más helyes idomszámozás is elfogadható, értékelendő. 
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Mennyiségszámítás POPOTHERM 44 HS: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
F1 1 8,18 2,75 22,50
F2 1 14,20 2,75 39,05
F3 1 3,13 2,75 8,61
F4 1 1,56 2,75 4,29
F5 1 2,44 2,75 6,71
F6 1 3,56 2,75 9,79
F7 1 3,49 2,75 9,60
F8 1 8,20 2,75 22,55
-------------- --------------- ------------- -------------- --------------
-------------- --------------- ------------- -------------- --------------
Összes felület (levonások nélkül): 123,10
Levonások:     
F1 2 2,40 2,10 10,08
F2 5 0,90 1,50 6,75
F7 1 2,00 2,40  4,80
F8 1 1,50 1,50 2,25
F8 1 2,40 2,10 5,04
-------------- --------------- --------------- -------------- ---------------
-------------- --------------- --------------- -------------- ---------------
Levonások 
összesen: 

 28,92

Összesen falazati mennyiség (levonásokkal együtt): 94,18
 
Értékelés: 
Idomterv elkészítése:       2 pont 
Mennyiségszámítás:  Összes felület:     5 pont 
   (legalább 4 helyes mennyiség: 1 pont 

 legalább 5 helyes mennyiség: 2 pont 
 legalább 6 helyes mennyiség: 3 pont 
 legalább 7 helyes mennyiség: 4 pont 
 helyes végeredmény:   5 pont) 

   Levonások:     2 pont 
   (legalább 4 helyes mennyiség: 1 pont 

 helyes végeredmény: 2 pont) 
   Összes falazati mennyiség:   1 pont 
 
A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás esetén a részeredmények eltérőek. 
Helyesen elkészített eltérő idomosztásból eredő, helyesen számított eltérő részeredmények 
elfogadandók, és értékelendők! 
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6.B feladat  10 pont 
Készítse el az alaprajzi vázlat szerinti épület POROTHERM 30 N+F belső teherhordó 
főfalainak és POROTHERM 10 N+F belső válaszfalainak idomtervét a megadott rajzon! 
Alkalmazzon egyértelműen megkülönböztethető idomjelölést a belső teherhordó falazat és a 
belső nem teherhordó válaszfalazat idomaira! Végezze el a belső teherhordó falazati anyag és 
a belső nem teherhordó falazati anyag mennyiségszámítását! A számításnál a falazat 
mennyiségi számítások szabályai szerint járjon el! A számítást a táblázatban készítse el! 
A falazat magassága 2,75 m. 

 
Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat! 
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Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat! 
 
A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomszámozás is elfogadható, értékelendő. 
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Mennyiségszámítás POPOTHERM 30 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
BF1 1 7,30 2,75 20,08
BF2 1 3,10 2,75 8,53
-------------- --------------- ------------- -------------- --------------
-------------- --------------- ------------- -------------- --------------
Összes felület (levonások nélkül): 28,61
Levonások:     
BF1 1 1,80 2,40 4,32
BF1 1 1,00 2,10 2,10
BF2 1 1,00 2,10 2,10
-------------- --------------- --------------- -------------- ---------------
-------------- --------------- --------------- -------------- ---------------
Levonások 
összesen: 

 8,52

Összesen PTH 30 N+F falazati mennyiség (levonásokkal együtt): 20,09
 
Mennyiségszámítás POPOTHERM 10 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
V1 1 4,25 2,75 11,69
V2 1 3,90 2,75 10,73
V3 1 1,90 2,75 5,23
V4 1 2,25 2,75 6,19
Összes felület (levonások nélkül): 33,84
Levonások:     
V1 1 1,00 2,10 2,10
V2 2 0,90 2,10 3,78
V4 1 1,00 2,10 2,10
-------------- --------------- --------------- -------------- ---------------
-------------- --------------- --------------- -------------- ---------------
Levonások 
összesen: 

 7,98

Összesen PTH 10 N+F falazati mennyiség (levonásokkal együtt): 25,86
 



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1311 24 / 24 2014. május 20. 

Értékelés: 
Az értékelésnél a két táblázat helyes értékei egyesítve számítanak. 
 
Idomterv elkészítése:       2 pont 
Mennyiségszámítás:  Összes felületek:    4pont 
   (legalább 3 helyes mennyiség: 1 pont 

  legalább 4 helyes mennyiség: 2 pont 
  legalább 5 helyes mennyiség: 3 pont 
  helyes végeredmények:    4 pont) 
 

   Levonások:     3 pont 
   ( legalább 4 helyes mennyiség: 1 pont 

  legalább 5 helyes mennyiség: 2 pont 
  helyes végeredmények:    3 pont) 

   Összes falazati mennyiségek:   1 pont 
 
 
A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás esetén a részeredmények eltérőek. 
Helyesen elkészített eltérő idomosztásból eredő, helyesen számított eltérő részeredmények 
elfogadandók, és értékelendők! 
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