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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 2 pont 
Egészítse ki a mondatot! 
 
A vulkanikus kőzetek a Föld mélyében lévő és a Föld felszíne felé emelkedő, illetve felszínre 
kitört izzón folyó lávából keletkeznek. 
 
A helyes kiegészítésért 2 pont adható. 
 
2. feladat 2 pont 
Az alább felsorolt anyagokat az építőanyagok melyik csoportjába sorolná? Írja le a kipontozott 
helyre! 

– homok 
– kavics 
– zúzottkő 
– zúzott homok 
– darabos kohósalak 
– téglaőrlemény 

 
Adalékanyag 
 
A helyes válaszért 2 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 beton utókezeléséhez használatos eljárásokkal meg kell gyorsítani, hogy a víz 
a betonszerkezetből minél gyorsabban eltávozzon. H 

Magasból leejtett beton szétosztályozódik, ezért 3 m-nél magasabb szerkezetek 
betonozásánál betonozó csövet kell alkalmazni, 3 m-nél kisebb magasság esetén 
a zsaluzat betonozó nyílásán kell a betont bedolgozni a zsaluzatba.  

I 

A beton tömörítése során a keverékből ki kell szorítani a vizet, mert az a beton 
végső szilárdságának csökkenését eredményezi. H 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
4. feladat 3 pont 
Írja le, hogy mit nevezünk nyomvonalnak! 
 
Egy síknak a képsíkokkal alkotott metszésvonalát nyomvonalnak nevezzük. 
 
Csak a helyes megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható. 
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5. feladat 3 pont 
Szerkessze meg az „e” és „f” párhuzamos egyenesekkel adott síkra illeszkedő „a” egyenes első 
képét! 

 
 
Az „1”-es és a „2”-es pont kijelöléséért 1 pont, a befejezett helyes megoldásért további  
2 pont adható. 
 
6. feladat 3 pont 
Írja le a statika III. alaptételét! 
 
Merev testre ható erőrendszer hatása nem változik, ha hozzá egyensúlyban lévő erőket 
adunk vagy belőle elveszünk. 
 
Csak a helyes megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható. 
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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 statika I. alaptétele két erő egyensúlyáról szól. I 

A tartó tengelyére merőleges erőket nyíróerőnek nevezzük. I 

A forgatónyomaték az erő és az erőkar hányadosa. H 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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9. feladat 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat az erőforrás ütemtervek egy-egy típusával úgy, hogy helyes 
állításokat kapjunk! 
 
A(z) gépszükségleti ütemterv legalább az alábbiakat tartalmazza: az alkalmazott gép megne-
vezését, típusát, a számított szükségletet műszakórában,  az alkalmazás során előirányzott 
szükségletet műszakórában. 
 
A(z) anyagszükségleti ütemterv tartalmazza az anyag megnevezését, egységét és numerikus 
formában a szükséglet feltüntetésével az időegységenként tervezett szükségletet. 
 
A(z) pénzügyi ütemterv tartalmazza a pénzforgalom jellegét, összegét; időszakokra összegezve 
vagy az egy időpontban megjelenő értékeket adott időegységre pozícionálva. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
 
10. feladat 2 pont 
Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után 
írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
Minden építési és felvonulási feladat végrehajtását meg kell előznie a meglévő 
közmű- és energiaellátó rendszer lehetséges kapacitásának, a gerincvezeték és 
a meglévő bekötések kapacitásainak és helyeinek megismerése. 

I 

A felvonulási és építési munkák esetében a közmű- és energiaellátás köréből 
legfontosabb a vízellátás és az építési elektromos energiaellátás biztosítása. I 

Építési területen belül a meglévő, földben ismeretlen helyen elvezetett 
közművezetékek feltárására legszerencsésebb az óvatos kézi feltárás. I 

Az ideiglenesen kiépített közműellátó rendszeren keresztül felhasznált 
energiamennyiséget a szolgáltató előírás szerint, ingyenesen bocsátja a 
kivitelező rendelkezésre. 

H 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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11. feladat 3 pont 
Sorolja fel a foglalkozási ártalmak csoportjainak legalább három típusát! 
 

- Fizikai terhelésből eredő ártalmak 
 

- Fizikai ártalmak: zajártalom 
 

- Fizikai ártalmak: rezgések okozta ártalom (vibráció) 
 

- Fizikai ártalmak: sugárzási ártalmak (ibolyántúli, radioaktív, infravörös, lézer) 
 

- Az emberi szervezet egyoldalú igénybevételéből származó ártalmak 
 

- Vegyi ártalmak 
 

- Fertőzési ártalmak 
 

- Porártalmak 
 

- Munkahelyi klíma 
 

- Munkafolyamat pszichikai hatása 
 
Bármelyik 3 helyes megfogalmazás értékelendő 1-1 ponttal, háromnál több helyes válasz esetén 
többletpont nem adható. 
 
12. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat úgy, hogy helyes állításokat kapjunk! 
 
Nyílt csonttörés esetén az egymástól eltávolodott csontok a törésrész feletti bőrfelületet 
megsértik, ahol fertőzésre érzékeny seb keletkezik. Zárt csonttörés esetén sértetlen marad  
a bőrfelület, de a végtag eltorzulhat, véraláfutás, duzzanat keletkezhet. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható, egyező tartalmú más helyes megfogalmazás 
elfogadható. 
 
13. 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! 
 

Az irtási munka alatt az építés területén lévő gyomok eltávolítását értjük. H 

A talajvíz a földfelszín alatt elhelyezkedő összefüggő vízréteg, mely az 
épületszerkezetekre nyomóerőt gyakorol. I 

A mértékadó talajvízszint a vizsgálatig észlelt közepes talajvízszint biztonsági 
tényezővel (50 cm) megnövelt szintje. H 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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14. feladat 10 pont 
Határozza meg piknométeres sűrűségméréssel a felhasznált immerziós folyadék tömegét,  
a porrá őrölt tégla (téglaőrlemény) tömör térfogatát, tömegét, sűrűségét! 
Az eredmények kiszámítása után töltse ki a jegyzőkönyvet! 
 
Adatok: 

 Az üres piknométer tömege:     mp = 40,85 g 
 A piknométer és a jelölésig töltött immerziós folyadék (víz) tömege:  

        mp+f1 = 90,85 g 
 Az immerziós folyadék (víz), sűrűsége:   f = 1,0 g/cm3 
 A piknométer és a téglaőrlemény (anyag) tömege:  mp+a = 43,99 g 
 A piknométer, a téglaőrlemény (anyag) és a jelölésig töltött folyadék tömege: 

        mp+a+f2 = 92,65 g 
 
Számítsa ki 

 Az immerziós folyadék (víz) tömegét: mf1 
 A téglaőrlemény (anyag) térfogatát:  Va 
 A téglaőrlemény (anyag) tömegét:  ma 
 A téglaőrlemény (anyag) sűrűségét:  a 

 
Az immerziós folyadék (víz) tömegének (mf1) kiszámítása: 
mf1 = mp+f1 – mp = 90,85 – 40,85 = 50,00 g 
 
A téglaőrlemény (anyag) térfogatának (Va) kiszámítása: 
Va = (mp+a + mf1 – mp+a+f2) / f = 43,99 + 50,00 – 92,65 / 1,0 = 1,34 cm3 
 
A téglaőrlemény (anyag) tömegének (ma) kiszámítása: 
ma = mp+a – mp = 43,99 – 40,85 = 3,14 g 
 
A téglaőrlemény (anyag) sűrűségének (a) kiszámítása: 
a = ma / Va = 3,14 / 1,34 = 2,34 g/cm3 
 
 

A 
piknométer 

tömege 
mp (g) 

A 
piknométer 

és a 
jelölésig 

töltött 
folyadék 
tömege 

mp+f1 (g) 

A folyadék 
tömege 
mf1 (g) 

A 
piknométer 
és az anyag 

tömege 
mp+a (g) 

A 
piknométer, 
az anyag és 
a jelölésig 

töltött 
folyadék 
tömege 

mp+a+f2 
(g) 

Az anyag 
térfogata 

Va (cm3) 

Az anyag 
tömege 
ma (g) 

Az anyag 
sűrűsége 

a 
(g/cm3) 

40,85 90,85 50,00 43,99 92,65 1,34 3,14 2,34 
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Értékelés: 
 
Az immerziós folyadék (víz) tömegének (mf1) kiszámítása:     2 pont 
A téglaőrlemény (anyag) térfogatának (Va) kiszámítása:    2 pont 
A téglaőrlemény (anyag) tömegének (ma) kiszámítása:    2 pont 
A téglaőrlemény (anyag) sűrűségének (a) kiszámítása:    2 pont 
A jegyzőkönyvben a megadott adatok helyes kitöltése (mp; mp+f1; mp+a; m p+a+f2)1 pont 
(Csak a négy adat helyes megadására adható meg az 1 pont.) 
A jegyzőkönyvben a kiszámított adatok helyes kitöltése (mf1; Va; ma; a)  1 pont 
(Csak a négy adat helyes megadására adható meg az 1 pont.) 
 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
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15. feladat 10 pont 
Készítse el az alábbi három vetületi képével adott test arányos és alakhelyes axonometrikus 
szabadkézi rajzát a felülnézeten feltüntetett nézési irányból! A látható éleket folytonos, a nem 
látható éleket szaggatott vonallal jelölje! Megjegyzés: A feltüntetett méretek egységekben 
adottak, 1 egység nagysága szabadon felvehető. A testet 1 db összefüggő testként kell ábrázolni. 
 

 
 



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1321 12 / 33 2016. október 17. 

  
Értékelés: 
 
Térbeli visszaállítás helyessége:   5 pont  
Jó arányok:      1 pont  
Helyes nézési irány:     1 pont  
Kihúzás, láthatóság eldöntése:   2 pont  
A rajz esztétikája:     1 pont 
 
Megjegyzés: A megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok csak egész 
pontok lehetnek. 
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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, Xo 
Az eredő erőt rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
 
F2x = 10 * cos45° = 7,07 kN ← 
F2y = 10 * sin45° = 7,07 kN ↓ 
F2 erő helyes felbontása:       1 pont 
 
F3x = 8 * sin30° = 4 kN → 
F3y = 8 * cos30° = 6,93 kN ↓ 
F3 erő helyes felbontása:       1 pont 
 
Rx = ΣFix = −7,07 + 4 = −3,07 kN ←     1 pont 
 
Ry = ΣFiy = 6 + 7,07 + 6,93 = 20 kN ↓     1 pont 
 
R = +  = 3,07 + 20  = 20,23 kN    1 pont 
 
tg α = Ry / Rx = 20 / 3,07 → α = 81,27°      1 pont 
 
ΣMo = 6 * 2 + 7,07 * 4 – 4 * 2 + 6,93 * 6 = 73,86 kNm    2 pont 
Xo = ΣMo / Ry = 73,86 / 20 = 3,69 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: 
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 kéttámaszú tartó támasztóelemeiben ébredő egyensúlyozó támaszerőket! 
Ellenőrizze a kapott értékeket! Kiszámítandók: FAx, FAy, FA, α, FB. 
A támaszerőket rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
 
F2x = 15 * cos60° = 7,5 kN → 
F2y = 15 * sin60° = 12,99 kN ↓ 
F2 erő helyes felbontása:        1 pont 
 
ΣMA = 0 
21 * 1,5 + 12 * 5 + 7,5 * 2 + 12,99 * 8 – FB * 9 = 0 
FB = 23,38 kN↑         2 pont 
 
ΣFix = 0 
7,5 – FAx = 0 
FAx = 7,5 kN ←         1 pont 
 
ΣFiy = 0 
21 + 12 + 12,99 – 23,38 – FAy = 0 
FAy = 22,61 kN↑         2 pont 
 

FA = 22
ByAx FF   = 22 61,225,7   = 23,82 kN    1 pont 

 
tg α = FAy / FAx = 22,61 / 7,5 → α = 71,65°      1 pont 
 
Ellenőrzés: 
ΣMB = 7,5 * 2 + 22,61 * 9 – 21 * 7,5 – 12 * 4 – 12,99 * 1 = 0   1 pont 
 
Az 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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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 konzolos tartó támaszerőit!  
Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a nyíróerő 
(V) és a nyomatéki (M) ábrát! 
 

 
 
Támaszerők számítása: 
ΣMA = 0 
-10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 3 + 10 * 5 – FB * 4 = 0 
FB = 22,5 kN↑          2 pont 
 
ΣFiy = 0 
10 + 10 + 10 + 10 + 10 – 22,5 – FA = 0 
FA = 27,5 kN↑          2 pont 
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Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = −10 * 2 = −20 kNm 
M2 = −10 * 3 + 27,5 * 1 = −2,5 kNm 
M3 = −10 * 4 + 27,5 * 2 – 10 * 1 = 5 kNm 
M4 = −10 * 5 + 27,5 * 3 – 10 * 2 – 10 * 1 = 2,5 kNm 
M5 = (−1) * (10 * 1) = −10 kNm       2 pont 
Bármelyik három vagy négy helyes nyomatéki értékre 1 pont,  
öt helyes nyomatéki értékre 2 pont adható. 
 
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 V és az M ábráknál a megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok 
csak egész pontok lehetnek. 
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17.B feladat (választható 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 nyíróerő 
(V) és a nyomatéki (M) ábrát! 

 
Támaszerők számítása: 
ΣMA = 0 
35 * 1,5 – FB * 4 = 0 
FB = 13,125 kN↑         2 pont 
ΣFiy = 0 
35 – 13,125 – FA = 0 
FA = 21,875 kN↑         2 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = −5 * 2 * 1 = −10 kNm 
M2 = (−1) * (5 * 1 * 0,5) = −2,5 kNm 
A fenti két helyes nyomatéki értékért adható:     1 pont 
x = 11,875 / 5 = 2,375 m 
M3 = 21,875 * 2,375 – 5 * 4,375 * 4,375 / 2 = 4,102 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 maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
A V és az M ábráknál a megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok 
csak egész pontok lehetnek.  
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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 
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 számításainak 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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18.A feladat folytatása: 
 
Mennyiségszámítás POPOTHERM 44 HS: 
(az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
F1 1 3,44 2,75 9,46 
F2 2 2,56 2,75 14,08 
F3 1 3,88 2,75 10,67 
F4 1 5,74 2,75 15,79 
F5 1 8,00 2,75 22,00 
F6 1 3,88 2,75 10,67 
F7 1 1,56 2,75 4,29 
F8 1 8,74 2,75 24,04 
F9 1 6,00 2,75 16,50 
-------------- --------------- ------------- -------------- -------------- 
Összes felület: 127,50 
Levonások     
F1 1 2,40 2,10 5,04 
F2 2 1,80 2,40 8,64 
F3 1 2,40 2,10 5,04 
F5 2 1,50 1,50 4,50 
F6 1 1,00 2,40 2,40 
F8 2 2,40 2,10 10,08 
F9 2 2,40 2,10 10,08 
-------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 
Levonások összesen: 45,78 

Összesen falazati mennyiség (össz. felület – levonások): 81,72 
Értékelés: 
Idomterv elkészítése:       2 pont 
Mennyiségszámítás:  Összes felület:     5 pont 
   (legalább 2 helyes mennyiség: 1 pont 

 legalább 4 helyes mennyiség: 2 pont 
 legalább 6 helyes mennyiség: 3 pont 
 legalább 8 helyes mennyiség: 4 pont 
 helyes végeredmény:    5 pont) 

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

 helyes végeredmény:    2 pont) 
   Összes falazati mennyiség:   1 pont 
A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás is elfogadandó, értékelendő. 
A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás esetén a részeredmények eltérőek. Helyesen 
elkészített eltérő idomosztásból eredő, helyesen számított eltérő részeredmények elfogadandók 
és értékelendők. 
Az idomterv készítésére megadott pontszám tovább bontható. Az így kialakult pontszám csak 
egész pont lehet.  
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18.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 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 megkülönböztető 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 számításainak szabályai szerint járjon el! A számítást a táblázatban készítse el!  
A falazat magassága 2,75 m. 

 
(A fenti ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés 
miatt az ábra méretaránya torzulhat.)  
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18.B feladat folytatása: 
 
A javítási útmutatótól eltérő más helyes idomosztás is elfogadható, értékelendő. 
 
Idomterv elkészítése:       2 pont 
Az idomterv készítésére megadott pontszám tovább bontható. Az így kialakult pontszám csak 
egész pont lehet. 
 
Mennyiségszámítás POPOTHERM 30 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
BF1 1 6,00 2,75 16,5 
-------------- --------------- ------------- -------------- -------------- 
Összes felület: 16,5 
Levonások     
BF1 1 1,00 2,10 2,10 
BF1 1 0,90 2,10 1,89 
Levonások összesen: 3,99 
Összesen PTH 30 N+F falazati mennyiség 
(össz. felület – levonások): 12,51 

 
Mennyiségszámítás (PTH 30 N+F): 

Összes felület:     1 pont 
   Levonások összesen:    1 pont 
   Összes falazati mennyiség:   1 pont 
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Mennyiségszámítás POROTHERM 10 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
BV1 1 3,00 2,75 8,25 
BV2 1 5,00 2,75 13,75 
BV3 1 1,50 2,75 4,13 
BV4 1 1,90 2,75 5,23 
BV5 1 3,00 2,75 8,25 
BV6 1 5,00 2,75 13,75 
BV7 1 1,60 2,75 4,40 
-------------- --------------- ------------- -------------- -------------- 
Összes felület: 57,76 
Levonások     
BV1 1 1,80 2,40 4,32 
BV2 1 1,00 2,40 2,40 
BV4 2 0,75 2,10 3,15 
BV6 2 1,00 2,40 4,80 
-------------- --------------- ------------- -------------- -------------- 
-------------- --------------- ------------- -------------- -------------- 
-------------- --------------- ------------- -------------- -------------- 
Levonások összesen: 14,67 
Összesen PTH 10 N+F falazati mennyiség 
(össz. felület – levonások): 43,09 

 
Mennyiségszámítás (PTH 10 N+F): 

Összes felület:     2 pont 
   (legalább 4 helyes mennyiség: 1 pont 

 helyes végeredmény:    2 pont) 
   Levonások összesen:    2 pont 
   (legalább 3 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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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 29. oldalon 
kezdődnek! 
 
19.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Az alábbi ábrákon egy adott falba (falazatba) helyezett nyílásáthidaló szerkezetek vázlatos 
ábrája látható. 
Nevezze meg és írja a kipontozott részre az ábrák alá, milyen nyílásáthidaló szerkezetet ismer 
fel az ábrán, és az milyen falba (falazatba) van beépítve! 

 
 
Nyílásáthidaló szerkezet: monolit vasbeton nyílásáthidalás  
 
Fal(falazat): monolit beton/vasbeton falazat  
(Megoldásként a monolit beton falazat és a monolit vasbeton falazat külön-külön is 
elfogadható.) 

 
 
Nyílásáthidaló szerkezet: acélgerendás nyílásáthidalás 
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Fal(falazat): kisméretű téglafalazat 
 

 
Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítéstan I. 
 
Nyílásáthidaló szerkezet: PTH elemmagas nyílásáthidalás 
(Megoldásként az előre gyártott elemmagas nyílásáthidalás is elfogadható.) 
 
Fal(falazat): kézi falazóblokkból készült falazat  
(Megoldásként a Porotherm falazat és a vázkerámia falazat is elfogadható.) 
 
Bármelyik kettő vagy három helyes kiegészítésre 1 pont, négy vagy öt helyes kiegészítésre  
2 pont, hat helyes kiegészítésre 3 pont adható. 
 
20.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Húzza alá az alábbi felsorolásból a rúdszerkezeteket! 
 
nyílásáthidaló szerkezet 
falszerkezet 
födémszerkezet 
lépcsőszerkezet 
oszlop 
nyílászáró szerkezet 
előre gyártott födémgerenda 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Rossz megoldás 1-1 pont levonásával jár.  
Az összpontszám 0-nál kevesebb nem lehet. 
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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 M 1:10-es méretarányban a külső teherhordó főfal és E gerendás EB béléstestes 
előre gyártott vasbeton födém gerendákra merőleges metszetét! A metszetet ablakon keresztül 
vegye fel, a nyílásáthidalást koszorúval egybeöntött monolit vasbeton nyílásáthidalóval oldja 
meg! 
A teherhordó falazat:   Porotherm 30 HS falazóblokk 

– A falat 10 cm vastag homlokzati hőszigeteléssel 
lássa el! 

– A fal metszetében a falazóelemeket, illetve  
a köztük található fugákat rajzolja ki! 

Födém és nyílásáthidaló: E gerendás előre gyártott vasbeton födém, EB 60/19 
béléselemekkel 

– az első gerenda tengelye a fal belső síkjától 7 cm 
távolságra legyen, 

– a vasbeton födémre 4 cm vastag monolit vasbeton 
felbetont rajzoljon, 

– úsztatott padlószerkezetet rajzoljon, melynek  
az összvastagsága (a padlóburkolattal együtt)  
10 cm legyen, 

– a padlóburkolat összvastagsága 2 cm legyen, 
– a koszorúval egybeöntött monolit vb áthidaló alsó 

síkja a födém alsó síkjától 22 cm-rel lejjebb (a 
monolit elem összmagassága így 45 cm) legyen! 

Szintmagasság:    a födém alsó síkja +2,59 méter. 
Információ: 

- A részletrajzot lássa el feliratozással, rétegrendekkel, anyagjelöléssel és  
a fontosabb méretek, kóták, szintmagasságok 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, összesen 2 cm vastag padló rétegrenddel kell 
megoldani. 

(Ne az ábrában dolgozzon!) 
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21.A feladat kidolgozása: 
Javasolt megoldás: 
 

 
 
Megjegyzés: Az ábra méretaránya torzulhat. 
 
Értékelés: 
A falazat helyes szerkezeti kialakítása      2 pont 
A külső teherhordó főfal hőszigetelésének helyes szerkezeti megoldása  1 pont 
A födém szerkezetileg helyes megoldása      2 pont 
A nyílásáthidalóval egybeöntött koszorú szerkezetileg helyes ábrázolása  1 pont 
A nyílásáthidalóval egybeöntött koszorú hőszigetelésének 
helyes szerkezeti megoldása        1 pont 
A födém padlószerkezetének helyes szerkezeti megoldása    1 pont 
Anyagjelölések, kótázás, rétegrend szabványos megoldása, 
rögzítőelemek jelölése        2 pont 
 
Minden más – a feladatkiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő – helyes szerkezeti 
megoldás elfogadható, értékelendő. 
 
Megjegyzés: A megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok csak egész 
pontok lehetnek.  
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21.B feladat (választható feladat a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban egy Porotherm 38 N+F külső teherhordó főfal és egy 
Porotherm 25 N+F közbenső fal derékszögű falcsatlakozását nútféderes falazóelemekkel! A két 
sort külön ábrában ábrázolja, az ábrák tartalmazzák a horony-eresztékes kapcsolatokat!  
 
Információ: 

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

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

 

 
 
(Ne az ábrában dolgozzon!) 
 
 
Értékelés: 
 
Az első sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása   3 pont 
A második sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása  3 pont 
A horony-ereszték (N+F) helyes szerkezeti megoldása az 1. sornál   1 pont 
A horony-ereszték (N+F) helyes szerkezeti megoldása a 2. sornál   1 pont 
A kótázás, feliratozás         2 pont 
 
Minden más – a feladatkiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő – helyes szerkezeti 
megoldás elfogadható, értékelendő. 
 
Megjegyzés: A megadott pontszámok tovább bonthatók. Az így kialakult pontszámok csak egész 
pontok lehetnek. 
  

PTH 25 N+F

PTH 38 N+F

PTH 25 N+F

PTH 38 N+F
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21.B feladat kidolgozása: 
Javasolt megoldás: 

 
 
Forrás: Porotherm katalógus 
 
Megjegyzés: Az ábra méretaránya torzulhat. 
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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 
Soroljon fel legalább három különböző féle támfal kialakítási módot! 
 
- Súlytámfal 
- Szögtámgal 
- Gabion fal 
- Máglyafal 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont, de maximum 3 pont adható. 
 
20.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Egészítse ki a talajok fajtájának beírásával az alábbi mondatokat! 
 
A sziklás talajok kevésbé felaprózódott, nagy méretű kőzetekből és törmelékekből álló 

szervetlen talajok. 

A szemcsés talajok a kőzetek nagyobb mérvű felaprózódása során keletkeztek. Kis méretű, de 

egymástól független szemcsékből állnak. 

A kötött talajok a legkisebb szemcseméretűek, két fajtája az iszap- és az agyagtalaj. 

 
Helyes válaszonként 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 alapján a külső pincefal, pincepadló és alapozás 
függőleges metszetét szivárgó rendszer kialakításával M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a 
következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A külső főfal anyaga Porotherm 38 pincetégla. 
- A fal külső oldalán szivárgó rendszer kerül kialakításra. 
- Az alapozás beton sávalap. 
- A pince fűtetlen. 
- 2 rétegű talajnedvesség elleni vízszigetelés készül. 
- Gondoskodjon a vízszigetelés védelméről! 
- Hideg padlószerkezet. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a pincefalról és a pincepadlóról! 
- 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.C feladat kidolgozása: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 

 
 
Értékelés: 
- Külső fal és alapozás 2 pont 
- Pincepadló 2 pont 
- Vízszigetelés 2 pont 
- Szivárgó rendszer kialakítása 2 pont 
- Rétegrendek, 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.D feladat (választható feladat a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére)  
 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján a vasbeton lemezalap részletrajzát, mozgási 
hézagnál, talajvíznyomás elleni vízszigetelés esetén, M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a 
következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- Az alapozás bordás kialakítású vasbeton lemezalap. 
- A vízszigetelés 3 rétegű bitumenes vastaglemez anyagú. 
- A pince fűtetlen. 
- Gondoskodjon a vízszigetelés védelméről! 
- Hideg padlószerkezet készül. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a pincepadlóról! 
- 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.D feladat folytatása: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
 

 
 
Értékelés: 
- Szigetelés aljzata 1 pont 
- Vízszigetelés 3 pont 
- Szerelőbeton és lemezalap 2 pont 
- Padlószerkezet 2 pont 
- Rétegrend, 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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