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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 
bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok 
azonban csak egész pontok lehetnek. 
 
A számítást igénylő feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, 
akkor az ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl.: behelyettesítés, 
számítás, mértékegység stb.) pontszám nem adható. Amennyiben egy hibás 
részeredményt a további lépésekben felhasznált, és az adott lépés elvégzése egyébként 
hibátlan, az így kapott eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell 
tekinteni. 
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Közös feladatok: 
Az összes vizsgázónak meg kell oldania! 
 
1. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le, milyen építőanyagokat nevezünk természetes építőanyagoknak! Nevezzen meg 
legalább két féle természetes építőanyagot! 
 
Természetes építőanyagok fogalma: 

Természetes építőanyagoknak nevezzük azokat az építőanyagokat, melyek a 

természetben megtalálható eredeti állapotukban - formai megmunkálást követően - 

építőipari célú felhasználásra alkalmasak. 

Természetes építőanyagok fajtái: 

- fa 

- kő 

 
A természetes építőanyag fogalmának meghatározásáért 1 pont adható. 
Legalább két féle természetes építőanyag megnevezéséért 1 pont adható. 
Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
 
2. 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! 
 
Az átalakult kőzetek, más néven a metamorf kőzetek, vulkanikus vagy üledékes 
kőzetekből keletkeztek. Ilyen a márvány vagy a csillámpala is. I 

Az adalékanyag agyag-iszap tartalmát nem fontos meghatározni, mert nem 
befolyásolja a cement felhasználást. H 

A képlékenyítők és folyósítók növelik a betonkeverés vízigényét. H 

A kötési idő fontos tulajdonság, ugyanis a betont és a habarcsot keverés után úgy 
kell bedolgozni, hogy közben a kötés ne kezdődjön meg. I 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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3. feladat /az összes vizsgázó részére/ 3 pont 
Írja le, mit jelentenek az alábbi fogalmak! 
 
Homogén anyag: 

Azokat az anyagokat, melyek szilárdsági tulajdonságai a test minden pontjában 

azonosak homogén anyagoknak nevezzük. 

Inhomogén anyag: 

Azokat az anyagokat, melyek szilárdsági tulajdonságai a test egyes pontjaiban eltérőek 

inhomogén anyagoknak nevezzük. 

Anizotróp anyag: 

Azokat az anyagokat, melyek szilárdsági viselkedése a test egyes pontjaiban az 

irányoktól függően változóak anizotróp anyagoknak nevezzük. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
 
4. feladat /az összes vizsgázó részére/ 3 pont 
Egészítse ki az alábbi felsorolást! Két egyenes egymáshoz viszonyított helyzete alapján 
milyen különböző eseteket különböztetünk meg? 
 
- metsző 

- párhuzamos 

- kitérő 

- egybeeső 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
Az „egybeeső” szó helyett az „egymásra illeszkedő” szavak is elfogadhatóak. 
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5. feladat /az összes vizsgázó részére/ 3 pont 
Nevezze meg, hogy az „e” és az”f” egyenesek, a két képsíkhoz képest milyen helyzetűek! 
Ábrázoljon két képével egy „g” egyenest úgy, hogy második vetítőegyenes helyzetű legyen! 
 
 „e” egyenes: „f” egyenes: „g” egyenes: 

 
 
„e” egyenes: első főegyenes 

„f” egyenes: profilegyenes 

 
Az „e” egyenes megnevezéséért 1 pont, az „f” egyenes megnevezéséért 1 pont, a „g” egyenes 
megszerkesztéséért 1 pont adható. 
 
6. feladat /az összes vizsgázó részére/ 3 pont 
Egészítse ki a hiányzó részeket! Nevezze meg, hogy az alábbiak a statika hányadik 
alaptételére igazak! 
 
Minden hatás (akció) ellenhatást (reakciót) vált ki. E párosával jelentkező két erő közös 

hatásvonalú, azonos nagyságú, de ellentétes irányú. 

A statika IV. alaptétele. 

 
Két vagy három helyes kiegészítésre 1 pont, négy vagy öt helyes kiegészítésre 2 pont, hat 
helyes kiegészítésre 3 pont adható. 
 
7. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le az eredő erő meghatározását! 
 
Azt az erőt, mely az erőrendszer erőit minden hatásukban helyettesíti eredő erőnek 

nevezzük. 

 
A helyes meghatározásért 2 pont adható. 
Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
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8. feladat /az összes vizsgázó részére/ 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 nyíróerő a tartó tengelyére merőleges külső erő. H 

Két azonos nagyságú, ellentétes irányú, egymásra merőleges erőt erőpárnak 
nevezünk. H 

Statikailag határozott tartókról akkor beszélünk, ha a támaszoknál keletkező 
ismeretlenek száma megegyezik a felírható egyensúlyi egyenletek számával. I 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
9. feladat /az összes vizsgázó részére/ 3 pont 
Sorolja fel azokat a szereplőket, akik a kivitelezés megvalósítási szakaszában érdemi szerepet 
játszanak! Legalább 6 szereplőt soroljon fel! 
 
- az építtető önmaga 

- az építtető képviseletében eljáró mérnök szolgáltató 

- műszaki ellenőr 

- kivitelező vállalkozók 

- gyártó beszállítók 

- tervezők 

- építési hatóság 

- közmű és energiaszolgáltatók 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy vagy öt helyes válaszra 2 pont, hat 
vagy több helyes válaszra 3 pont adható. 
Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
 
10. 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! 
 
Az anyagmennyiség meghatározásánál fontos szerep jut az élőmunka normák 
ismeretének. H 

A részletes, tételes költségvetés készítése során, rendelkezni kell a részletes 
kiviteli tervekkel, ismerni kell a kivitelezés során alkalmazott műszaki 
megoldásokat, gépesítési módokat. 

I 

Építési engedéllyel rendelkező munkák során nem kötelező az elektronikus 
építési napló vezetése. H 

A kivitelezés időszakában a műszaki ellenőr képviseli az építtetőt.  I 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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11. feladat /az összes vizsgázó részére/ 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 precíz elsősegélynyújtás minden esetben helyettesítheti az orvosi vizsgálatot. H 

A homlokzati állvány padozatának belső széle és a falazat külső síkja között 
legfeljebb 10 cm széles rés lehet. H 

A sérülés külső hatás miatt bekövetkező károsodás, mely erőhatás, hőterhelés, 
kémiai hatás, sugárzás hatására, stb. jöhet létre. I 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
12. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Ismertesse, hogy egy építőipari vállalkozás vezetőjének, mint munkáltatónak milyen 
kötelességei vannak az alkalmazottakkal, munkavállalókkal szemben! Legalább négyet 
soroljon fel! 
 
- A munkát a munkavédelmi követelmények figyelembevételével kell megszerveznie és 

irányítania. 

- A munkakörülményeket rendszeresen ellenőriznie kell. 

- Meg kell győződnie a munkavédelmi szabályok ismeretéről és betartásáról. 

- Munka- és védőeszközöket kell biztosítania. 

- A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesítenie. 

- A munkavédelmi képviselővel együtt kell működnie. 

- A munkavédelemmel kapcsolatos bejelentéseket, rendellenességeket ki kell vizsgálnia. 

- Közvetlen veszély esetén a munkavégzést le kell állítania. 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy vagy több helyes válaszra 2 pont 
adható. 
Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
  



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1521 9 / 33 2015. október 12. 

13. feladat /az összes vizsgázó részére/ 3 pont 
Sorolja fel, az alapozásokkal szemben támasztott legfontosabb követelményeket! Legalább 
három különböző félét írjon! 
 
- megfelelő szilárdság 

- káros feszültségektől mentes szerkezetek létrehozása 

- a teherátadás során az egyenletes süllyedések a lehető legkisebbek legyenek 

- a teherátadás során egyenlőtlen süllyedések ne keletkezzenek 

- a különböző szerkezetkárosító hatásokkal (talajvíznyomás, agresszív talajvíz, 

fagyhatás) szemben ellenállók legyenek 

- gazdaságos kialakítás 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen legfeljebb 3 pont adható. Más helyes megoldások is 
elfogadhatóak. 
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14. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Végezze el az alábbi szemeloszlás vizsgálattal kapcsolatos számításokat! 
A teljes anyagmennyiségre vonatkozóan töltse ki a szemeloszlási jegyzőkönyv hiányzó 
adatait, számítsa ki a finomsági modulus értékét, határozza meg az adalékanyag összetételét! 
 
Szemeloszlás vizsgálat: 
A vizsgált anyag száraz tömege: 10000 g  

Szita 
lyukbősége 

/mm/ 

Fennmaradt anyag Összes 
fennmaradt 

m % 

Összes 
áthullott 

m % tömeg (g) m % kerekítve 

63 0 0,00 0 0 100 

32 315 3,15 3 3 97 

16 1055 10,55 11 14 86 

8 948 9,48 9 23 77 

4 1585 15,85 16 39 61 

2 2065 20,65 21 60 40 

1 1015 10,15 10 70 30 

0,5 1750 17,50 18 88 12 

0,25 915 9,15 9 97 3 

0,125 145 1,45 1 98 2 

0,063 105 1,05 1 99 1 

tálca 97 0,97 1 100 0 

Összesen 9995 Veszteség % = (10000 – 9995) / 10000 * 100 = 0,05 % 
 
A táblázat helyes kitöltéséért adható: 6 pont 
 
 
Az adalékanyag finomsági modulusa: 
 
m = (3 + 14 + 23 + 39 + 60 + 70 + 88 + 97 + 98 + 99) / 100 = 5,91 2 pont 
 
 
Az adalékanyag összetétele:  Homok: 61 % Kavics: 39 % 2 pont 
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15. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Adott egy négyzet alapú gúla (ABCDM) és egy első főegyenes (e) két képével. Hajtsa végre 
az alábbi szerkesztési műveleteket! 
 
- Szerkessze meg a gúla és az egyenes döféspontjait mindkét képen! 
- Húzza ki az egyenest láthatóság szerint! Az egyenes látható részét folytonos, a nem látható 

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

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

éleket szaggatott vonallal jelölje! 
 
 
A szerkesztést következő oldalon található ábrában végezze! 
 
 
Értékelés: 
 
A gúla és az egyenes döféspontjainak megszerkesztése az első és a második képen. 4 pont 
 
Az ábra kihúzása az első és a második képen. 2 pont 
 
Axonometrikus ábra szerkesztése. 3 pont 
 
Axonometrikus ábra kihúzása. 1 pont 
 
Más módon levezett helyes megoldás is elfogadható. 
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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 szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! Meghatározandó 
értékek: Rx, Ry, R, α, xR (α = az eredő erő vízszintessel bezárt szöge, xR = az eredő erő és az 
„x” tengely metszéspontjának távolsága az origótól.) 
Az eredő erőt rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
F1x = 100 * cos30° = 86,6 kN → 
F1y = 100 * sin30° = 50 kN ↓ 
F1 erő helyes felbontása: 1 pont 
 
Rx = ΣFix = 86,6 kN → 2 pont 
 
Ry = ΣFiy = 50 + 150 = 200 kN ↓ 2 pont 
 

R = 22
yx RR +  = 22 2006,86 +  = 217,94 kN 1 pont 

tg α = Ry / Rx = 200 / 86,6 → α = 66,59° 1 pont 
 
ΣMo = 86,6 * 3 + 150 * 3 + 200 = 909,8 kNm 1 pont 
 
xR = ΣMo / Ry = 909,8 / 200 = 4,55 m 1 pont 
Ha vizsgázó nem számította ki külön a nyomatékot, hanem egyből az xR képletbe írta be, akkor 
az xR kiszámítására 1+1, azaz összesen 2 pontot kell adni. 
 
Az eredő erő visszarajzolása: 1 pont 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható.  
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16.B feladat /választható feladat az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Számítsa ki az alábbi merev test támasztóelemeiben ébredő egyensúlyozó támaszerőket! 
Meghatározandó értékek: FAx, FAy, FA, α, FB. (α = az FA erő vízszintessel bezárt szöge.) 
A támaszerőket rajzolja vissza az eredeti ábrába! 

 
 
F2x = 40 * cos45° = 28,28 kN → 
F2y = 40 * sin45° = 28,28 kN ↓ 
F2 erő helyes felbontása: 1 pont 
 
ΣMA = 0 
20 * 2 + 28,28 * 2 + 28,28 * 2 + 60 * 4 - FB * 6 = 0 
FB = 65,52 kN ↑ 2 pont 
 
ΣFix = 0 
20 + 28,28 - FAx = 0 
FAx = 48,28 kN ← 2 pont 
 
ΣFiy = 0 
28,28 + 60 - 65,52 - FAy = 0 
FAy = 22,76 kN↑ 2 pont 
 

FA = 22
AyAx FF +  = 22 76,2228,48 +  = 53,38 kN 1 pont 

 
tg α = FAy / FAx = 22,76 / 48,28 → α = 25,24° 1 pont 
 
A támaszerők visszarajzolása:  1 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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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 kéttámaszú tartó támaszerőit! 
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a normálerő 
(N), a nyíróerő (V) és a nyomatéki (M) ábrákat! 
 

 
Fx = 11 * cos60° = 5,5 kN ← 
Fy = 11 * sin60° = 9,53 kN ↓ 
F erő helyes felbontása: 1 pont 
 
ΣMA = 0 
7 * 4 * 2 + 9,53 * 4 - FB * 6 = 0 
FB = 15,69 kN ↑ 1 pont 
 
ΣFix = 0 
-5,5 + FAx = 0 
FAx = 5,5 kN → 1 pont 
 
ΣFiy = 0 
7 * 4 + 9,53 - 15,69 - FAy = 0 
FAy = 21,84 kN↑ 1 pont 
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Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
 
M1 = 21,84 * 4 - 7 * 4 * 2 = 31,36 kNm 1 pont 
 
x = 21,84 / 7 = 3,12 m 
 
M2 = 21,84 * 3,12 - 7 * 3,12 * 3,12 / 2 = 34,07 kNm 1 pont 
 
Alakhelyes normálerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Alakhelyes nyomaték ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 1 pont 
 
Megjegyzés:  
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél legfeljebb 1%-os eltérés elfogadható. 
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17.B 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! 
 

 
ΣMA = 0 
7 * 6 * 5 - FB * 6 = 0 
FB = 35 kN ↑ 2 pont 
 
ΣFiy = 0 
7 * 6 - 35 - FA = 0 
FA = 7 kN↑ 2 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = 7 * 2 = 14 kNm 
M2 = -1 * (7 * 2 * 1) = -14 kNm 
A két helyes nyomatéki értékre: 1 pont 
 
x = 7 / 7 = 1 m 
M3 = 7 * 3 - 7 * 1 * 0,5 = 17,5 kNm 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Alakhelyes nyomaték ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével 2 pont 
 
Megjegyzés:  
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
A kerekítések miatt az eredményeknél legfeljebb 1 %-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 alábbiakban egy lakóépület alaprajzát látja. A megadott adatok alapján oldja meg az alábbi 
feladatokat! 
 
a) Az alábbi alaprajzon készítse el a válaszfalak mennyiségének számításához szükséges 

idomtervet! 
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18.A feladat folytatása: 
 
Idomterv elkészítése: 2 pont 
 
b) Számítsa ki a válaszfalak mennyiségét! Vegye figyelembe az alábbiakat: 

- Gipszkarton válaszfal készül, 12,5 cm-es összvastagságban. 
- Válaszfal szerkezeti magassága 2,75 m. 
- A mennyiség meghatározás során a hagyományos válaszfalak mennyiségszámításánál 

megismerteket vegye figyelembe! 
- 3 tizedes jegy pontossággal számoljon! 
- A mennyiség meghatározásához használja az alábbi táblázatokat! 

 
A válaszfalak mennyisége levonások nélkül: 

Idom jele Hosszúság (m) Magasság (m) Mennyiség (db) Felület (m2) 
1 2,20 2,75 1 6,05 
2 1,275 2,75 1 3,506 
3 1,40 2,75 1 3,85 
4 1,125 2,75 1 3,094 
5 1,50 2,75 1 4,125 
6 2,225 2,75 1 6,119 
7 6,075 2,75 1 16,706 
8 3,10 2,75 2 17,05 
9 5,50 2,75 1 15,125 
10 4,125 2,75 1 11,344 
11 2,65 2,75 1 7,288 
12 3,975 2,75 1 10,931 
     
A válaszfalak összes mennyisége levonások nélkül (m2) 105,188 

 
A táblázat helyes kitöltéséért adható: 3 pont 
(Legalább 5 helyes részeredményért 1 pont, legalább 10 helyes részeredményért 2 pont, a 
helyes végeredményért 3 pont adható.) 
 
Levonások mennyisége: 

Idom jele Hosszúság (m) Magasság (m) Mennyiség (db) Felület (m2) 
1 0,75 2,10 1 1,575 
5 0,75 2,10 1 1,575 
7 1,50 2,10 1 3,15 
7 0,75 2,10 1 1,575 
9 1,00 2,10 1 2,10 
9 0,75 2,10 1 1,575 
10 1,00 2,10 2 4,20 
12 1,00 2,10 1 2,10 
     

A levonások összes mennyisége (m2) 17,85 
 
A táblázat helyes kitöltéséért adható: 2 pont 
(Legalább 5 helyes részeredményért 1 pont, a helyes végeredményért 2 pont adható.) 
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A válaszfalak levonásokkal csökkentett összmennyisége (m2): 105,188 - 17,85 = 87,338 m2 
 
A helyes eredményért adható: 1 pont 
 
c) Határozza meg, hány m2 gipszkarton táblára van szükség, ha a vázszerkezet mindkét 

oldalán 2-2 réteg gipszkarton borítás található! 7% anyagveszteséggel számoljon! A 
csatlakozásoknál és sarkoknál keletkező anyagfelesleget/hiányt nem kell figyelembe 
vennie! 

 
A gipszkarton táblák mennyisége (m2): 87,338 * 4 * 1,07 = 373,807 m2 
 
A helyes eredményért adható: 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! 
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18.B feladat /választható feladat az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Az alábbiakban egy lakóépület alaprajzát látja. A megadott adatok alapján oldja meg az alábbi 
feladatokat! 
 
a) Az alábbi alaprajzon készítse el a homlokzati hőszigetelés mennyiségének számításához 

szükséges idomtervet! 

 
 
Idomterv elkészítése: 2 pont 
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18.B feladat folytatása: 
 
b) Számítsa ki a homlokzati hőszigetelés mennyiségét! Vegye figyelembe az alábbiakat: 

- A hőszigetelés vastagsága 20 cm. 
- A hőszigetelendő homlokzat magassága 3,40 méter. 
- A mennyiség meghatározás során az 1,00 m2-nél kisebb nyílások felületét nem kell 

levonni! 
- 3 tizedes jegy pontossággal számoljon! 
- A mennyiség meghatározásához használja az alábbi táblázatokat! 

 
A homlokzati hőszigetelés mennyisége levonások nélkül: 

Idom jele Hosszúság (m) Magasság (m) Mennyiség (db) Felület (m2) 
1 8,20 3,40 1 27,88 
2 14,25 3,40 1 48,45 
3 12,725 3,40 1 43,265 
4 4,00 3,40 1 13,60 
5 1,325 3,40 1 4,505 
6 4,40 3,40 1 14,96 
     

A homlokzati hőszigetelés összes mennyisége levonások nélkül (m2) 152,66 
 
A táblázat helyes kitöltéséért adható: 3 pont 
(Legalább 3 helyes részeredményért 1 pont, legalább 5 helyes részeredményért 2 pont, a 
helyes végeredményért 3 pont adható.) 
 
Levonások mennyisége: 

Idom jele Hosszúság (m) Magasság (m) Mennyiség (db) Felület (m2) 
1 1,20 1,50 2 3,60 
3 1,00 1,50 3 4,50 
3 1,00 2,10 1 2,10 
4 1,00 1,50 1 1,50 
6 0,90 2,10 1 1,89 
6 1,00 2,40 2 4,80 
     
     

A levonások összes mennyisége (m2) 18,39 
 
A táblázat helyes kitöltéséért adható: 2 pont 
(Legalább 4 helyes részeredményért 1 pont, a helyes végeredményért 2 pont adható.) 
 
A homlokzati hőszigetelés levonásokkal csökkentett összmennyisége (m2): 
 
152,66 - 18,39 = 134,27 m2 
 
A helyes eredményért adható: 1 pont 
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c) Határozza meg, hány csomag hőszigetelő táblára van szükség, ha a hőszigetelő táblák 
mérete 100 * 50 * 20 cm! Egy csomagban 2 darab hőszigetelő tábla van. Számítása során 
3%-os anyagveszteséget is vegyen figyelembe! 

 
Egy csomag mennyisége: 1,00 * 0,50 * 2 = 1,00 m2 
 
A szükséges csomagok száma: 134,27 * 1,00 * 1,03 = 138,298 csomag → 139 csomag 
 
A helyes eredményért adható: 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! 
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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 29. oldalon 
kezdődnek! 
 
19.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 3 pont 
Írja le a vasbeton koszorú meghatározását! 
 
Az egymáshoz kapcsolódó falszerkezetek térbeli merevségét a vasbeton koszorúk 

biztosítják. Ezek a teherhordó falakban szintenként a födémek síkjában elhelyezkedő 

vízszintes keretszerkezetek. 

 
A helyes megoldásért 3 pont adható. Más helyesen megfogalmazott megoldás is elfogadható. 
 
20.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A boltöv ívformában falazott, nyomott áthidaló szerkezet. 
 
A csapos gerendafödém közvetlenül egymás mellé helyezett fagerendákból áll, melyek 
keményfa csapokkal vagy keményfa ékekkel kapcsolódnak egymáshoz. 
 
A merevítő fal a vázas épületek vázszerkezeteinek hossz- és keresztirányú merevítését 
biztosító falszerkezete. 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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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 közbenső főfal és pincepadló 
csomópontjának függőleges metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő 
oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A közbenső főfal anyaga: Porotherm 38 N+F. 
- Beton sávalap készül. 
- A pincefal bal és jobb oldalán, az ábrának megfelelően két különböző padlószerkezetet 

ábrázoljon! 
- Hidegpadló készül. 
- Rajzolja meg a padló és a felmenő fal talajnedvesség elleni szigetelését! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a padlókról! 
- 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: 
RÉSZLETRAJZ M 1:10 

 
Értékelés: 
- Falazat, sávalap 2 pont 
- Padlószerkezetek 4 pont 
- Rétegrendek 2 pont 
- Anyagjelölések, feliratok, méretek 2 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 alapján a közbenső főfal és födém csomópontjának 
függőleges metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő oldalon rajzolja 
meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A közbenső főfal anyaga: Porotherm 38 N+F. 
- Porotherm födém készül. 
- A födémet gerendákkal párhuzamos metszetben ábrázolja! 
- A jelzett helyen nyílásáthidaló készül. 
- Porotherm A 12-es áthidalókat alkalmazzon! 
- A nyílászárót elég vázlatosan jelölnie. 
- Úsztatott hidegpadló készül. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- 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.B feladat kidolgozása: 
RÉSZLETRAJZ M 1:10 

 
 
Értékelés: 
- Falazat 1 pont 
- Áthidaló 2 pont 
- Födém, koszorú 2 pont 
- Padlószerkezetek 2 pont 
- Rétegrendek, anyagjelölések, feliratok, méretek 3 pont 
A nyílászárót elég vázlatosan ábrázolni. 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
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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. 
 
19.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 3 pont 
Sorolja fel a mélyalapok fajtáit! 
 
- cölöpalap 

- kútalap 

- szekrényalap 

- résalap 

 
Bármelyik két helyes válaszra 1 pont, három helyes válaszra 2 pont, négy helyes válaszra 3 
pont adható. 
A „ résalap” szó helyett a „résfal” szó is elfogadható. 
 
20.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 3 pont 
Írja le a vízzáró és a vízhatlan szigetelés közötti különbséget! 
 
A vízzáró szigetelés adott nyomás mellett csak annyi nedvességet enged át, amennyi a 

belső „védett” oldalon, természetes úton képes elpárologni, míg a vízhatlan szigetelés a 

nedvességet egyáltalán nem engedi át. 

 
A helyes megoldásért 3 pont adható. Más helyesen megfogalmazott megoldás is elfogadható. 
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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 
Rajzoljon meg három különböző töltésalapozási megoldást, kialakítási módot M 1:200 
méretarányban! 
 
A feladat részletezése: 
- A töltések koronaszélessége 6,00 méter. 
- Minimális töltés magasság 5,00 méter. 
- Az eredeti terepszint lejtését az alapozási módnak megfelelően határozza meg. 
- A rajzokat lássa el jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
Értékelés: 
- 1 változat: szerkezeti kialakítás, megnevezések, méretek 3 pont 
- 2 változat: szerkezeti kialakítás, megnevezések, méretek 3 pont 
- 3 változat: szerkezeti kialakítás, megnevezések, méretek 3 pont 
- Rajzi ábrázolás 1 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt rajzok tájékoztató jellegűek, az értékelést segítik. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
 
A feladat megoldása: 
 
1. változat: 
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21.C feladat folytatása: 
 
2. változat: 
 

 
 
 
3. változat: 
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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 alapján a vasbeton oszlop, pontalap és pincepadló 
csomópontjának függőleges metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő 
oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- Téglalap keresztmetszetű beton pontalap készül. 
- A vasbeton oszlop és a pontalap között nincs külön vízszigetelés, az oszlop alsó része 

vízzáró betonból készül. 
- A padlószerkezet alatt talajnedvesség elleni vízszigetelés készül 2 rétegben. 
- A belső térben fokozott hőszigetelési igény van, így a padlószerkezetben gondoskodjon a 

hőszigetelésről! 
- Hidegpadló készül. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a padlóról! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
 

 
  



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1521 33 / 33 2015. október 12. 

21.D feladat kidolgozása: 
RÉSZLETRAJZ M 1:10 

 
Értékelés: 
- Vasbeton oszlop, pontalap 2 pont 
- Padlószerkezetek vízszigeteléssel 4 pont 
- Rétegrendek 2 pont 
- Anyagjelölések, feliratok, méretek 2 pont 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. 
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