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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 melyik feladato-
kat 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 feladatait 
kell megoldania. 
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A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! 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 számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, 
majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A szá-
mításokat, ahol nincs másként jelölve, két tizedesjegy pontossággal kell elvégeznie.  
A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! 
Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható. 
A feladatok megoldásánál használható eszközök: szöveges adatok tárolására és megjeleníté-
sére nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is); körző, 
vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, párhuzamvonalzó. 
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Közös feladatok: 
Az összes vizsgázónak meg kell oldania! 
 
1. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le a víz/cement tényező fogalmát! Adjon meg egy képletet, mely segítségével a 
víz/cement tényező meghatározható! 
 
Víz/cement tényező fogalma: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Víz/cement tényező képlete: 

…………………………………………………… 

 
2. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le, mit értünk a beton utókezelésén! Nevezzen meg legalább két példát is! 
 
A beton utókezelés fogalma: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Példák a beton utókezelésre: 

- …………………………………………………………….…… 

- …………………………………………………………….…… 

- …………………………………………………………….…… 

 
3. feladat /az összes vizsgázó 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 homok, vagy a homokos kavics gyakran tartalmaz iszapot, de ha ez nagy 
mennyiségű, akkor is alkalmas betonok és habarcsok készítésére.  

A porózusság (más néven lyukacsosság) a térfogategységben megtalálható 
üregmennyiség mérőszáma.  

Az üveg rideg anyag, de a törésig rugalmasan viselkedik.  

Rugalmas anyagokra jellemző, hogy a rugalmassági határ eléréséig a feszültség 
és az alakváltozás között egyenes arányosság áll fenn. Ezt a Hook-törvény írja le.  
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4. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Soroljon fel legalább négy különböző féle gombafajtát, melyek a fa korhadását 
okozhatják! 
 
- …………………………………………………………….…… 

- …………………………………………………………….…… 

- …………………………………………………………….…… 

- …………………………………………………………….…… 

- …………………………………………………………….…… 

 
5. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Az ábrán egy gömb és egy kúp két képét látja. Szerkessze meg az ábrán látható P” és Q” 
pontok első képét úgy, hogy a pontok a test felületén helyezkedjenek el! 
 

 
 
6. feladat /az összes vizsgázó 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! 
 

Egy sík esésvonala párhuzamos a nyomvonalával.  

Egy első főegyenes helyzetű szakasz valódi mérete a második képen látszik.  

A vetítőegyenes egyik képe merőleges az x1,2 tengelyre.  

A profilegyenes mindkét képe párhuzamos az x1,2 tengellyel.  
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7. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le, hogyan származtatjuk a forgásfelületet és a kúpfelületet! 
 
Forgásfelület származtatása: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kúpfelület származtatása: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
8. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Az alábbi ábrák alapján válaszolja meg a láthatóságra vonatkozó kérdéseket! Az igaz 
állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után 
írjon „H” betűt! 
 

 
 

Az 1. ábra első képének láthatósága helyes.  

Az 1. ábra második képének láthatósága helyes.  

A 2. ábra első képének láthatósága helyes.  

A 2. ábra második képének láthatósága helyes.  
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9. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le, hogy egy statikailag határozatlan tartó esetén, hogyan határozzuk meg a 
határozatlanság fokszámát! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
10. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le a statika I. és a III. alaptételét! 
 
A statika I. alaptétele: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A statika III. alaptétele: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
11. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Rajzolja fel a tartóra a terhelő erőket oly módon, hogy az alábbi igénybevételi ábrák 
keletkezzenek! Az értékeket nem kell feltüntetni. 
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12. feladat /az összes vizsgázó 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 gerber-csuklóban erő nem, csak nyomaték keletkezhet.  

Egy erőpár eredője egy nyomaték.  

A gerber tartó elméletileg végtelen sok támasszal rendelkezhet.  

A normálerő a tartó keresztmetszetére merőleges belső erő.  

 
13. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Sorolja fel, milyen módjai vannak az építőanyagok építési helyszínen történő 
raktározásának! Mindegyik módhoz egy lehetséges építőanyagot is nevezzen meg! 
 

Raktározás módja: Lehetséges építőanyag: 

  

  

  

  

 
14. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat az építési folyamat egyes szereplőivel! 
 
A kivitelezés során az építtető képviseletében a ……………………………………..…… jár 

el, míg a kivitelezésre jogosult szervezet helyszíni munkáinak szakmai irányításáért a 

……………………………………..…… felelős. 

 

15. feladat /az összes vizsgázó 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 felelős műszaki vezető feladata, a számlák ellenőrzése és javaslattétel az 
építtető felé a számlák kifizetésére.  

A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját az építtető (megrendelő) határozza 
meg a kivitelező készre jelentése alapján.  

Késedelmi kötbér attól függetlenül érvényesíthető, hogy az építési vállalkozási 
szerződésben ezt nem rögzítették.  

Az építtető feladata, az építési munkák befejezése után a munkaterületről való 
levonulás végrehajtása.  
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16. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
A felsoroltak közül húzza alá azokat az állításokat, melyeket alapvetően az ütemtervek 
határoznak meg! 
 
- az építés során elvégzendő egyes folyamatok időigényét 

- az építési terület kialakításának módját 

- az adott tevékenység végzésének módját 

- technológiai szünetek időpontjait 

- a kötbérterhek mértékét 

- a feladatok végrehajtásának sorrendjét 

- a kivitelezésben résztvevők adatait 

- az építkezés befejezésének időpontját 

 
17. feladat /az összes vizsgázó 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 talajok megtámasztása (dúcolása) szükséges, ha a talajt nagy mélységben (pl. 
3-5 m) kell kiszedni a munkagödör kialakításához.  

A sávalap lépcsőzése során egy-egy lépcső (szintkülönbség) nem lehet nagyobb, 
mint 50 cm.  

A szivárgó rendszer önmagában is szigetelésnek minősül.  

A Siemens dúcolatoknál a hevederekkel összefogott pallósorok „I” acélgerendák 
között helyezkednek el.  

 
18. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
Az aljzat megfelelő ……………………………..…… és ……………………………..…… 

nélkül nem helyezhető el a bitumenes lemezszigetelés. 
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19. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
A táblázat egy falszerkezet rétegfelépítését és a hozzá tartozó adatokat tartalmazza. 
 
a.) Számítsa ki a táblázatban megadott többrétegű falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét! 

Ellenőrizze, le hogy a falszerkezet hőátbocsátási tényezője megfelel-e az U= 0,24 
W/(m2K) hőtechnikai követelményértéknek! 

b.) Számolja ki a falszerkezet belső felületén, a szerkezeti réteghatárokon és a 
falszerkezet külső felületén mért hőmérsékletértékeket, ha a belső hőmérséklet Ti = 
+22 °C, a külső hőmérséklet Ta = −15 °C! 

c.) Rajzolja meg a hőfokesési görbét! A számítást legalább három tizedesjegy 
pontossággal végezze! 

 
Adatok: 

Ssz. Réteg megnevezése Rétegvastagság 
[m] 

Hővezetési tényező 
[W/(mK)] 

1. Belső vakolat 0,015 0,93 

2. Porotherm 30 N+F falazóblokk fal, 
hőszigetelő habarccsal 0,30 0,17 

3. Kőzetgyapot hőszigetelés 0,15 0,05 
4. Külső vakolat 0,01 0,93 

 
A belső hőátadási tényező értéke αi = 8,0 W/(m2K) 
A külső hőátadási tényező értéke αa = 24,0 W/(m2K) 
 
a.) Az egyes rétegek és a külső-belső felületek hővezetési ellenállásai: 
 
Ri = …………………………………………………. 
 
R1 = …………………………………………………. 
 
R2 = …………………………………………………. 
 
R3 = …………………………………………………. 
 
R4 = …………………………………………………. 
 
Ra = …………………………………………………. 
 
A teljes hőátadási ellenállás /RT/ (képlet + behelyettesítés): 
 
RT = …………………………………………………. 
 
A hőátbocsátási tényező /U/ (képlet + behelyettesítés): 
 
U = …………………………………………………. 
 
Az U értékének összehasonlítása a hőtechnikai követelményértékkel: 
 
U= …………………….    U=0,24 W/(m2K) 
  



 

írásbeli vizsga 1521 11 / 28 2015. október 12. 

Építészeti és építési alapismeretek 
emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

19. feladat folytatása: 
 
b.) A hőáram /q/ számítása (képlet + behelyettesítés): 
 
q = …………………………………………………. 
 
A falszerkezet belső felületén, a szerkezeti réteghatárokon és a falszerkezet külső felületén 
mért hőmérsékletértékek (képlet + behelyettesítés): 
 
A falszerkezet belső felületén: 
 
Ti-1 = …………………………………………………. 
 
A belső vakolat és a falazóblokk fal határán: 
 
T1-2 = …………………………………………………. 
 
A falazóblokk fal és a hőszigetelés határán: 
 
T2-3 = …………………………………………………. 
 
A hőszigetelés és külső vakolat határán: 
 
T3-4 = …………………………………………………. 
 
A falszerkezet külső felületén: 
 
T4-a = …………………………………………………. 
 
c.) Hőfokesési görbe: 
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20. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Adott egy nyolcszög alapú gúla (ABCDEFGHM) és egy első fősík (PQRS) két képével. 
Hajtsa végre az alábbi szerkesztési műveleteket! 
 
- Szerkessze meg a gúla és a fősík síkmetszését! 
- Jelölje mindkét képen a síkmetszés során keletkező pontokat! 
- Kösse össze a keletkező síkmetszet pontjait! 
- Húzza ki a testet és a síkot láthatóság szerint! A látható éleket folytonos, a nem látható 

éleket szaggatott vonallal jelölje! 
 
- A jelölt nézési irányból, a megadott tengelykeresztek felhasználásával ábrázolja a gúlát és a 

síkot axonometriában! 
- A tengelyeken látható kis vonalak 1 egység hosszát jelölik. 
- Az axonometrikus ábrát szabadkézzel, vagy vonalzóval szerkesztve készítse! 
- Az ábrát lássa el jelölésekkel! 
- Húzza ki a testet és a síkot láthatóság szerint! A látható éleket folytonos, a nem látható 

éleket szaggatott vonallal jelölje! 
 
 
A szerkesztést következő oldalon található ábrában végezze! 
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20. feladat kidolgozása: 
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21. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Számítsa ki az alábbi szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! 
 
Meghatározandó értékek:  
- Rx: Az eredő erő vízszintes összetevője. 
- Ry: Az eredő erő függőleges összetevője. 
- R: Az eredő erő 
- α: Az eredő erő vízszintessel bezárt szöge. 
- xR: Az eredő erő és az „x” koordináta tengely metszéspontjának távolsága az origótól. 
- yR: Az eredő erő és az „y” koordináta tengely metszéspontjának távolsága az origótól. 
 
Az eredő erőt rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
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21. feladat folytatása: 
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22. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolos tartó támaszerőit! Szabadon választott lépték 
alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a normálerő (N), a nyíróerő (V) 
és a nyomatéki (M) ábrákat! 
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22. feladat folytatása: 
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23. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Az alábbiakban egy szögtámfal felülnézetét és metszetét látja. A megadott adatok 
alapján oldja meg az alábbi feladatokat! 
 
a) Az alábbi felülnézetben készítse el a szögtámfal mennyiségének számításához szükséges 

idomtervet! 

 
 
b) Határozza meg a szögtámfal készítéséhez szükséges beton tömör térfogatát! 

Számítsa ki a friss beton mennyiségét is, abban az esetben, ha a beton bedolgozási 
tényezője 1,15. A mennyiséget egész m3-re kerekítse! 

 
Beton tömör térfogatának meghatározása: 

Idom jele db méretek 1. 
(m) 

méretek 2. 
(m) 

méretek 3. 
(m) térfogat (m3) 

      

      

      

      

Összes tömör térfogat (m3)  
 
 
Rendelendő friss beton térfogata (m3): kerekítve (m3): 
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23. feladat folytatása: 
 
c) Határozza meg a szögtámfal készítéséhez szükséges betonacél mennyiségét! 

1 m3 betonmennyiséghez 135 kg betonacél felhasználását írta elő a tervező. A felhasznált 
mennyiség 23%-a 10 mm átmérőjű betonacél, 77%-a pedig 16 mm átmérőjű betonacél 
felhasználásával készül (tömegre vetítve). 
Betonacél mennyiség meghatározásánál a tömör beton mennyiség figyelembevételével 
számoljon! 

 
Betonacél mennyiségének meghatározása: 

Átmérő 
mm % betonacél mennyisége 

(kg / m3) 
Beton tömör 

térfogata (m3) 

betonacél 
mennyisége átmérő 

szerint (kg) 

     

     

     

Összes betonacél mennyisége (kg)  
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A magasépítő szakképesítési csoport feladatai: 
Figyelem! A következő feladatokat csak a magasépítő 
szakképesítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell 
megoldaniuk. 
A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai a 24. oldalon 
kezdődnek! 
 
24.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A nyílásáthidalókat többféle módon csoportosíthatjuk: 

- A tengelyvonal alakja szerint lehetnek: 

- Egyenes áthidalások: Ezek alakja lehet egyenes, vagy ……………..…………………, 

más néven gerendáknak is nevezzük. 

- ……………..………………… áthidalások: Alakjuk sokféle lehet, más néven 

boltöveknek is nevezzük. 

- Statikai működésük alapján lehetnek: 

- ……………..………………… szerkezetek 

- ……………..………………… szerkezetek 

 
25.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Írja le, mi a falkötő vas szerepe! 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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A feladatmegoldást a következő oldalon folytassa! 
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26.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján az épület külső főfal metszet-részletét M 
1:20 méretarányban! Csak a szaggatott vonallal jelölt téglalapon belüli részt kell 
megrajzolnia a következő oldalon! 
 
A feladat részletezése: 
- A beton sávalap 60 cm széles, a főfal alatt szimmetrikusan helyezkedik el. 
- A falazatok Porotherm 38 N+F falazóelemekből készülnek. 
- A külső főfalakat kívülről lássa el 10 cm vastag hőszigeteléssel! 
- A lábazati fal zsalukőből készül kibetonozással. A lábazatra 6 cm vastag felületerősített 

extrudált hőszigetelés kerüljön! 
- Az áthidalók Porotherm elemmagas áthidalók. 
- A földszint feletti födém Porotherm födém, gerendákkal párhuzamos metszetben ábrázolja! 
- A földszinti padló hidegburkolatot kapjon! Gondoljon a hőtechnikai igényekre is! 
- A földszint feletti födémen úsztatott hidegpadlót alkalmazzon. 
- Ügyeljen a hőhídmentes csomóponti kialakításra! 
- Rajzolja be a vízszigetelés vonalvezetését! Adja meg annak anyagát és rétegszámát! 
- Az épület köré térburkolatot rajzoljon! 
- A külső falban elhelyezett ablakot csak vázlatosan kell ábrázolni, annak csak a helyét kell 

külső kontúrvonalakkal jelölni! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- A rajzot lássa el kótavonalakkal, szintkótákkal! 
- A szerkezeteket anyagjelöléssel lássa el! 
- Írjon rétegrendet a lábazati- és felmenő falról, valamint a földszinti padlóról és a földszint 

feletti födémről! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra alapján készítse el! 
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26.A feladat kidolgozása: 
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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 
megoldaniuk. 
 
24.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Írja le, hogy az alapozási sík megválasztásánál milyen szempontokat kell figyelembe 
venni! Legalább négy különböző félét írjon! 
 
- ………………………………………….……………………………………………….…..… 

- ………………………………………….……………………………………………….…..… 

- ………………………………………….……………………………………………….…..… 

- ………………………………………….……………………………………………….…..… 

- ………………………………………….……………………………………………….…..… 

 
25.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Csoportosítsa az alépítményi szigetelésekhez alkalmazott szigeteléseket anyaguk szerint! 
Legalább négy különböző félét írjon! 
 
- ………………………………………….…………………… 

- ………………………………………….…………………… 

- ………………………………………….…………………… 

- ………………………………………….…………………… 

- ………………………………………….…………………… 
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A feladatmegoldást a következő oldalon folytassa! 
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26.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján a külső pincefal csőáttörésnél felvett 
függőleges metszetét, talajvíznyomás esetén, M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a 
következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A külső főfal anyaga: Porotherm 38 pincetégla. 
- Az átmenő cső külső átmérője: 120 mm. 
- Vízszigetelés: 3 rétegű talajvíznyomás elleni bitumenes vastaglemez szigetelés. 
- Szigetelést tartó fal: 12 cm vastag kisméretű téglafal, erősítő pillérekkel. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a pincefalról! 
- 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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26.B feladat kidolgozása: 
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témakör 

a feladat sorszáma 
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális 
pontszáma 

a témakör 
elért 

pontszáma

magasépítő szak-
képesítési csoport 

feladatai 

mély- és vízépítő 
szakképesítési 

csoport feladatai 

Egyszerű, 
rövid 

feladatok 

1. 2  

40  

2. 2  
3. 2  
4. 2  
5. 2  
6. 2  
7. 2  
8. 2  
9. 2  

10. 2  
11. 2  
12. 2  
13. 2  
14. 2  
15. 2  
16. 2  
17. 2  
18. 2  

24.A 24.B 2  
25.A 25.B 2  

Összetett 
feladatok 

19. 10  

60  

20. 10  
21. 10  
22. 10  
23. 10  

26.A 26.B 10  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

      
      
      
   javító tanár 

 Dátum: ................................. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 Dátum: ................................. Dátum: ................................. 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

Egyszerű, rövid feladatok   
Összetett feladatok   
    
    
     

javító tanár  jegyző 
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