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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. 
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 feladatai 
értékelhetőek. 
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A feleletválasztásos tesztfeladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 
Egyes feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, de a feladatra kapott 
pontszám nem lehet nullánál kevesebb. 
A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók. A pontozási útmutató pontjai a megoldottság függvényében tovább bont-
hatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban 
csak egész pontok lehetnek. 
 
A számítást igénylő feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, 
akkor az ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl.: behelyettesítés, 
számítás, mértékegység stb.) pontszám nem adható. Amennyiben egy hibás részered-
ményt a további lépésekben felhasznált, és az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, 
az így kapott eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell tekinteni. 
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Közös feladatok 
Az összes vizsgázónak meg kell oldania! 
 
1. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Soroljon fel a beton adalékszerek fajtái közül legalább 5 különböző félét! 
 
képlékenyítők 
folyósítók 
légbuborékképzők 
tömítőszerek 
késleltetőszerek 
gyorsítószerek 
injektálást segítő szerek 
stabilizáló szerek 
 
Bármelyik három vagy négy helyes válaszra 1 pont, öt vagy több helyes válaszra 2 pont ad-
ható. Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
 
2. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Határozza meg az építőanyagok tömörségének fogalmát! Adjon meg egy képletet, amellyel  
a tömörség meghatározható! 
 
A tömörség fogalma: 

A tömörség a testsűrűség és az anyagsűrűség vagy az anyag térfogatának és a test térfo-
gatának hányadosa. 
A tömörség képlete: T = ρt / ρ vagy T = V / Vt 
 
A tömörség fogalmának helyes meghatározásáért 1 pont adható, a tömörség képletének helyes 
meghatározásáért további 1 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
 
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! 
 
Munkahézagról akkor beszélünk, amikor az építmény betonozását építésszerve-
zési, műszaki vagy váratlan okok miatt meg kell szakítani. I 

A fa duzzadása és zsugorodása nem függ a fa nedvességtartalmától. H 

A mészkő vulkanikus kőzet. H 

A hővezetési tényező mértékegysége: W / (m2*K) H 

Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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4. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
Gyakorlati szempontból a vasötvözetnek a széntartalom alapján két csoportját különböztet-

jük meg: az acélt és a nyersvasat. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
5. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le, hogy a Monge-féle két képsíkos ábrázolásnál mit jelölünk az alábbi jelölésekkel! 
 
K2: második képsík 

x1,2: az első és a második képsík metszésvonala 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
6. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Szerkessze meg az alábbi „e” egyenes első és második nyompontját! 
 

 
 
Helyesen megszerkesztett nyompontonként 1-1 pont adható. 
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7. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Az alábbiakban egy sík és egy egyenes döféspontját látja. Húzza ki az egyenest láthatóság 
szerint! A látható éleket folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal jelölje! 
 

 
 
Helyesen kihúzott képenként 1-1 pont adható. 
 
8. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Soroljon fel legalább 4 különböző féle, a műszaki gyakorlatban használt merőleges vagy ferde 
axonometriát! 
 
izometrikus axonometria 
dimetrikus axonometria 
Kavalier-axonometria 
katonaperspektíva 
 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy vagy több helyes válaszra 2 pont ad-
ható. Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
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9. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Írja le az alábbi fogalmak meghatározását! 
 
Eredő erő: 

Azt az erőt, amely az erőrendszer erőit minden hatásukban helyettesíti, eredő erőnek ne-
vezzük. 
Statikailag határozatlan tartó: 

Statikailag határozatlannak nevezzük a tartót akkor, ha a támaszoknál keletkező isme-
retlenek száma több a felírható egyensúlyi egyenletek számánál. 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
 
10. feladat /az összes vizsgázó részére/ 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. 
 
11. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Váltsa át az alábbi mértékegységeket! 
 
1 N = 0,001 kN 

1 kN/cm2 = 10 N/mm2 

1 kNm = 1.000.000 (106) Nmm 

1 kN/m3 = 1 N/dm3 

Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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12. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Határozza meg az alábbi épületszerkezet tömegét kg-ban és súlyát N-ban! (A nehézségi 
gyorsulás értéke g = 10 m/s2) 
Adatok: 
Vasbeton lemezfödém, téglalap alaprajzú, szélessége: 6 méter, hosszúsága: 4 méter, vastag-
sága állandó, 20 cm. A vasbeton sűrűsége: 2500 kg/m3. 
 
Tömeg: g = 6 * 4 * 0,2 * 2.500 = 12.000 kg 
 
Súly: G = 12.000 * 10 = 120.000 N 
 
Helyes eredményenként 1-1 pont adható. 
 
13. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 
A kivitelező késedelmes teljesítés esetén kötbért köteles fizetni a megbízó részére, amely 

érvényesítése csak akkor lehetséges, ha azt és mértékét az építési vállalkozási szerződésben 

rögzítették. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Az „építési vállalkozási szerződés” szavak helyett  
a „vállalkozási szerződés” szavak és a „szerződés” szó is elfogadható. 
 
14. 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! 
 

Sávos ütemtervekben csak a soros folyamatkapcsolatok ábrázolhatóak. H 

Falazóblokk falak esetén a falak felületéből a 10000 cm2-nél nagyobb nyílások 
felületét le kell vonni. I 

A CPM és az MPM jelöléseket sávos ütemterveknél használják. H 

Organizációs terveket minden olyan épület estén készíteni kell, amelyre építési 
engedélyt adtak ki. H 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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15. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Sorolja fel az építési helyszín berendezésének elemeit! Legalább 6 különböző félét írjon! 
 
építmény 
építésirányítás helyiségei 
szociális ellátás helyiségei 
gépek 
úthálózat 
segédüzemek 
raktárak 
elektromos hálózat 
vízhálózat 
csatornahálózat 
 
Bármelyik három, vagy négy, vagy öt helyes válaszra 1 pont, hat vagy több helyes válaszra  
2 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
 
16. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Rajzoljon le egy sávos ütemtervet, amelyben az egyes munkafolyamatok egymáshoz 
viszonyítva átlapoló folyamatkapcsolatban vannak! Legalább 3 munkafolyamatot ábrázoljon! 
 

 
 
A sávos ütemterv munkafolyamatok nélküli helyes ábrázolásáért 1 pont, a munkafolyamatok 
helyes ábrázolásáért további 1 pont adható. 
 
17. feladat /az összes vizsgázó részére/ 2 pont 
Ismertesse a résfalas alapozás lényegét! 
 
A résfalas alapozás mélyen a talajba nyúló, vasbeton anyagú, kis szélességi méretű, fal-
szerű alapozási szerkezet, amely a teherhordás mellett térelhatárolásra és a talajvíz tá-
voltartására is alkalmas. 
 
A helyes válaszért 2 pont adható. Más helyes megfogalmazás is elfogadható. 
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18. 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 szádfalak fa-, acél- és vasbeton elemekből (szádpallók) készülhetnek. I 

A szivárgó rendszer önmagában is szigetelésnek minősül. H 

A tűzfalak a magastetős épületek tetősík alatt végződő külső falszerkezetei. H 

Talajvíznyomás esetén a műanyag lemez anyagú vízszigetelés általában  
2-3 rétegben készül. H 

 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy helyes válaszra 2 pont adható. 
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19. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Végezze el az alábbi szemeloszlás vizsgálattal kapcsolatos számításokat! 
 
a) A teljes anyagmennyiségre vonatkozóan töltse ki a szemeloszlási jegyzőkönyv hiányzó 

adatait, és számítsa ki a finomsági modulus értékét, határozza meg az adalékanyag össze-
tételét! 

b) Végezze el az adalékanyag javítását! Válassza szét az adalékanyagot homokra és kavicsra! 
Töltse ki a homokra és a kavicsra vonatkozó szemeloszlási vizsgálatokat! Számítsa ki a fi-
nomsági modulusukat! Határozza meg a homok és a kavics keverési arányát annak érdeké-
ben, hogy az adalékanyag finomsági modulusa mjav = 7,00 legyen! 

 
Szemeloszlási vizsgálat a teljes anyagmennyiségre vonatkozóan: 
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 
32 215 2,15 2 2 98 
16 1225 12,26 12 14 86 
8 1150 11,51 12 26 74 
4 1680 16,81 17 43 57 
2 1425 14,26 14 57 43 
1 1595 15,96 16 73 27 

0,5 1850 18,51 19 92 8 
0,25 525 5,25 5 97 3 
0,125 135 1,35 1 98 2 
0,063 110 1,10 1 99 1 
tálca 85 0,85 1 100 0 

Összesen 9995 Veszteség % = (10000 – 9995) / 10000 * 100 = 0,05% 
A táblázat helyes kitöltéséért 3 pont adható. 
Az adalékanyag finomsági modulusa a teljes anyagmennyiségre vonatkozóan: 
 
m = (2 + 14 + 26 + 43 + 57 + 73 + 92 + 97 + 98 + 99) / 100 = 6,01 1 pont 
 
Az adalékanyag jelenlegi összetétele:  Homok: 57% Kavics: 43% 1 pont 
 
Szemeloszlási vizsgálat a homokra vonatkozóan: 

Szita lyukbősége 
/mm/ 

Összes áthullott anyag a homokra 
vonatkoztatva m% 

Összes fennmaradt anyag  
a homokra vonatkoztatva 

4 100 0 
2 (43 / 57) * 100 = 75,44 24,56 
1 (27 / 57) * 100 = 47,37 52,63 

0,5 (8 / 57) * 100 = 14,04 85,96 
0,25 (3 / 57) * 100 = 5,26 94,74 
0,125 (2 / 57) * 100 = 3,51 96,49 
0,063 (1 / 57) * 100 = 1,75 98,25 

A táblázat helyes kitöltéséért 1 pont adható.  
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19. feladat folytatása: 
 
Szemeloszlási vizsgálat a kavicsra vonatkozóan: 

Szita lyukbősége 
/mm/ 

Összes fennmaradt anyag  
a kavicsra vonatkoztatva 

Összes áthullott anyag a kavicsra 
vonatkoztatva m% 

32 (2 / 43) * 100 = 4,65 95,35 
16 (14 / 43) * 100 = 32,56 67,44 
8 (26 / 43) * 100 = 60,47 39,53 
4 100 0 

A táblázat helyes kitöltéséért 1 pont adható. 
A homok finomsági modulusa: 
 
mh = (24,56 + 52,63 + 85,96 + 94,74 + 96,49 + 98,25) / 100 = 4,53 
 
A kavics finomsági modulusa: 
 
mk = (4,65 + 32,56 + 60,47 + 7 * 100) / 100 = 7,98 
 
A homok és a kavics finomsági modulusának meghatározásáért együttesen 1 pont adható. 
 
A keverési arány számítása: 
 
ah + ak = 1 
ak = 1 - ah 
ah * mh + ak * mk = mjav 
ah * 4,53 + ak * 7,98 = 7,00 
ah * 4,53 + (1 – ah) * 7,98 = 7,00 
ah * 4,53 + 7,98 – 7,98 * ah = 7,00 
−3,45 * ah + 7,98 = 7,00 
0,98 = 3,45 * ah 
ah = 0,28 → 28% 
ak = 1 – ah = 1 – 0,28 = 0,72 → 72% 
 
Javasolt keverési arány: 
 
Homok: 28% Kavics: 72% 
 
A helyes keverési arány meghatározásáért 2 pont adható. 
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20. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Adott egy összetett test, egy „V2” jelű második vetítősík és egy „e” jelű általános helyzetű 
egyenes. Hajtsa végre az alábbi szerkesztési műveleteket! 
 
- Szerkessze meg az összetett test és a „V2” jelű vetítősík síkmetszését! 
- Jelölje mindkét képen a síkmetszés során keletkező pontokat! 
- Kösse össze a keletkező síkmetszet pontjait! 
- Húzza ki a testet oly módon, hogy a testnek csak az alsó felét, azaz a „V2” jelű vetítősík és 
az első képsík közé eső részét húzza ki! A látható éleket folytonos, a nem látható éleket szag-
gatott vonallal jelölje! 
 
- Szerkessze meg a kimetszett síkidom valódi méretét transzformáció segítségével! 
 
- Szerkessze meg a csonkolt test és az „e” jelű általános helyzetű egyenes döféspontjait! 
- Húzza ki az egyenest láthatóság szerint! Az egyenes látható részét folytonos, a nem látható 
részét szaggatott vonallal jelölje! 
 
A szerkesztést a következő oldalon található ábrában végezze! 
 
Értékelés: 
 
A test és a „V2” vetítősík metszéspontjainak jelölése az első és a második képen 3 pont 
 
A metszéspontok összekötése az első képen 1 pont 
 
Az összetett test kihúzása az első és a második képen 2 pont 
 
A kimetszett síkidom valódi méretének szerkesztése 2 pont 
 
Az egyenes döféspontjainak szerkesztése 1 pont 
 
Az egyenes kihúzása láthatóság szerint 1 pont 
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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” koordinátatengely metszéspontjának távolsága az origótól. 
- yR: Az eredő erő és az „y” koordinátatengely metszéspontjának távolsága az origótól. 
 
Az eredő erőt rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
 
F1x = 3 / 5 * 50 = 30 kN ← 
F1y = 4 / 5 * 50 = 40 kN ↑ 
F1 erő helyes felbontása 1 pont 
 
F3x = 30 * cos70° = 10,26 kN → 
F3y = 30 * sin70° = 28,19 kN ↑ 
F3 erő helyes felbontása 1 pont 
 
Rx = ΣFix 
Rx = −30 + 10,26 = −19,74 kN ← 1 pont 
Ry = ΣFiy 
Ry = −40 + 40 − 28,19 = −28,19 kN ↑ 1 pont 
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21. feladat folytatása: 
 

R = 22
yx RR +  

R = 22 19,2874,19 +  = 34,41 kN 1 pont 
 
tg α = Ry / Rx = 28,19 / 19,74 
α = 55° 1 pont 
 
ΣMo = 40 * 6 – 10,26 * 2 – 28,19 * 8 – 50 = -56,04 kNm 1 pont 
 
xR = ΣMo / Ry 
xR = −56,04 / −28,19 = 1,99 m 1 pont 
 
yR = −tg55° * xR 
yR = −2,84 m 1 pont 
 
Ha a 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 maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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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! 
 

 
 
Ferde erők felbontása: 
Fx = 12 * cos60˚ = 6 kN → 
Fy = 12 * sin60˚ = 10,39 kN ↑ 
 
Támaszerők számítása: 
ΣMA = 0 
32 * 2 + 20 – 10,39 * 4 + 16 * 6 – FB * 6 = 0 
FB = 23,07 kN ↑ 1 pont 
 
ΣFix = 0 
6 – FAx = 0 
FAx = 6 kN ← 1 pont 
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22. feladat folytatása: 
 
 
ΣFiy = 0 
32 – 10,39 + 16 – 23,07 – FAy = 0 
FAy = 14,54 kN ↑ 1 pont 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = 14,54 * 1 – 8 * 1 * 0,5 = 10,54 kNm 
M2 = 14,54 * 1 – 8 * 1 * 0,5 + 20 = 30,54 kNm 
M3 = 14,54 * 4 – 32 * 2 + 20 = 14,16 kNm 
M4 = −1 * (4 * 2 * 1) = −8 kNm 
A fenti négy helyes nyomatéki értékért adható 1 pont 
 
x = 14,54 / 8 = 1,82 m 
M5 = 14,54 * 1,82 – 8 * 1,82 * 1,82 / 2 + 20 = 33,21 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 2 pont 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. 
Az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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23. feladat /az összes vizsgázó részére/ 10 pont 
Munkahelyén földmunkák előkészítésével bízzák meg. Az alapozási terv alapján oldja meg  
az alábbi feladatokat! 
 
a) Az alábbi alapozási alaprajzban készítse el az alapárok földkiemelés mennyiségének 

számításához szükséges idomtervet! 
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23. feladat folytatása: 
 
Idomterv elkészítése 2 pont 
 
b) Határozza meg a humusz leszedésének és az alapárok földkiemelésének mennyiségét! 

Töltse ki a megadott táblázatokat! 
 
Humuszleszedés mennyiségének meghatározása: 

Szélesség (m) Hosszúság (m) Magasság (m) Térfogat (m3) 

14,00 14,00 0,30 58,80 
 
Humuszleszedés mennyiségének meghatározása 1 pont 
 
Alapárok földkiemelés mennyiségének meghatározása: 

Idom jele Mennyiség 
(db) 

Szélesség 
(m) 

Hosszúság 
(m) 

Magasság 
(m) 

Térfogat 
(m3) 

A1 1 0,50 7,46 1,90 7,09 

A2 2 0,50 3,26 1,90 6,19 

A3 1 0,50 12,00 1,90 11,40 

A4 1 0,50 3,04 1,40 2,13 

A5 2 0,50 2,94 1,40 4,12 

A6 1 0,50 4,54 1,40 3,18 

A7 1 0,60 7,46 1,40 6,27 

A8 2 0,50 3,70 0,90 3,33 

A9 1 0,50 12,00 0,90 5,40 

- - - - - - 

Összes mennyiség: 49,11 
 
Alapárok földkiemelés mennyiségének meghatározása: 4 pont 

A táblázat bármelyik 3, vagy 4, vagy 5 sorának helyes kitöltéséért 1 pont, 6, vagy 7, 
vagy 8 sor helyes kitöltéséért 2 pont, 9 sor helyes kitöltéséért 3 pont adható. Az összes 
mennyiség meghatározásáért 4 pont adható 

 
c) Határozza meg, hogy hány szállítójármű tudja az alapárokból kiemelt földet elszállítani  

az alábbi feltételek esetén: A kitermelt föld fellazulási tényezője: 1,20. A rendelkezésre 
álló szállítási kapacitás 6,5 m3-es billenőplatós szállítójármű. A föld elszállítását 3 óra alatt 
kell megoldania, egy szállítójármű fordulási ideje 1,5 óra. 

 
A kitermelt talaj tömör térfogata: 49,11 m3 
 
Az elszállítandó talaj laza térfogata: 49,11 * 1,20 = 58,93 m3 
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Az elszállítandó talaj laza térfogatának meghatározása 1 pont 
 
A szállítójárművek számának meghatározása: 
 
Egy gépjármű 3 óra alatt (3 / 1,5 =) 2 fordulót tud teljesíteni, így összesen (2 * 6,5 =) 13 
m3 földet tud elszállítani. 
 
Szállítójárművek száma = 58,93 / 13 = 4,53 db, azaz 5 szállítójárműre van szükség. 
 
A szállítójárművek számának meghatározása 2 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő más helyes idomosztás is elfogadható, értékelendő. 
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő más helyes idomosztás esetén a részeredmények elté-
rőek. Helyesen elkészített eltérő idomosztásból eredő, helyesen számított eltérő részered-
mények elfogadandók és értékelendők. 
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A magasépítő szakképesítési csoport feladatai 
Figyelem! A következő feladatokat csak a magasépítő szakképe-
sítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell megoldaniuk. 
A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai a 25. oldalon 
kezdődnek. 
 
24.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Sorolja fel a födémszerkezetekkel szemben támasztott követelményeket! Legalább 6 darabot 
írjon! 
 
szilárdság 
tartósság 
tűzállóság 
hővédelem 
hangvédelem 
nedvességvédelem 
vakolattartás 
épületgépészet elhelyezhetősége, véshetőség 
gazdaságosság 
kis térfogatsúly 
 
Bármelyik három, vagy négy, vagy öt helyes válaszra 1 pont, hat vagy több helyes válaszra  
2 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
25.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
Futó helyzetű egy falazóelem, ha hossztengelye a falazat hosszirányával párhuzamos. 

Kötő helyzetű egy falazóelem, ha hossztengelye a falazat hosszirányára merőleges. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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26.A feladat /csak a magasépítő szakképesítési csoport részére/ 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható ábra alapján egy külső főfal loggián keresztül felvett 
metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő oldalon rajzolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A felmenő fal anyaga Porotherm 30 N+F anyagú. 
- A födém anyaga 20 cm vastag vasbeton lemez. 
- A loggia feletti szerkezetek súlyát konzolosan kinyúló vasbeton gerendák tartják. 
- Úsztatott hidegpadló készül. 
- A külső falakat, a födémet és a gerendákat lássa el hőszigeteléssel! 
- Ügyeljen a hőhídmentes kialakításra! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az előíráso-

kat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendeket a külső falról, a loggia feletti födémről és a belső terek közötti födémről! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
 
 

 
Értékelés: 
 
- Külső falak hőszigeteléssel 2 pont 
- Födém és gerendák hőszigeteléssel 3 pont 
- Padlószerkezet 2 pont 
- Rétegrendek, anyagjelölések, feliratok, méretek 3 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő.  
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26.A feladat kidolgozása: 
 
Javasolt megoldás: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
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A mély- és vízépítő szakképesítési csoport feladatai 
Figyelem! A következő feladatokat csak a mély- és vízépítő szak-
képesítési csoport feladatait választó vizsgázóknak kell megolda-
niuk. 
 
24.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Nevezze meg, hogy milyen cölöpalapozási módszert ábrázol az alábbi ábrasorozat! Határozza 
meg az eljárás két fontos jellemzőjét! 

 
Forrás: Dr. Farkas József-Dr. Müller Miklós: Mélyalapozások, földalatti műtárgyak 
Az alapozási módszer megnevezése: Franki-cölöpözés 
Az eljárás jellemzői: vert 

   köpenycsöves 
 
Az alapozási módszer helyes megnevezéséért 1 pont adható. két fontos jellemző megnevezésé-
ért további 1 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatóak. 
  



Építészeti és építési alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 1511 26 / 29 2016. május 18. 

25.B feladat /csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére/ 2 pont 
Nevezze meg, hogy milyen támfalrendszereket ábrázolnak az alábbi ábrák! 
 

    
1. ábra    2. ábra     3. ábra 
 
1. ábra: máglyafal 
2. ábra: súlytámfal 
3. ábra: szögtámfal 
 
Forrás: galgoczi.net 
Bármelyik két helyes válaszra 1 pont, három helyes válaszra 2 pont adható. 
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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 egy külső pincefal angolaknán keresztül 
felvett függőleges metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő oldalon raj-
zolja meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A felmenő fal anyaga Porotherm 38 N+F. 
- A pincefal anyaga Porotherm 38 pincetégla. 
- A pincefödém anyaga 20 cm vastag vasbeton lemez. 
- A nyílásáthidaló monolit vasbetonból készül. 
- A pinceablakot elég vázlatosan jelölnie. 
- A pinceablak elé angolakna kerül. 
- Vízszigetelés készül talajnedvesség ellen. 
- Oldja meg a vízszigetelés védelmét! 
- A pincében nincs, a földszinten van hőszigetelési igény. 
- A földszinti falat, a pincefödémet, a koszorút és az áthidalót lássa el hőszigeteléssel! 
- A pincefödémre úsztatott hidegpadló kerül. 
- Ügyeljen a hőhídmentes kialakításra! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az előírá-

sokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendeket a pincefalról és a pincefödémről! 
- 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: 
 
Javasolt megoldás: 
 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
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Értékelés: 
 
- Földszinti és pincefal hőszigeteléssel 2 pont 
- Pincefödém és áthidaló hőszigeteléssel 2 pont 
- Vízszigetelés és védelmének kialakítása 1 pont 
- Angolakna kialakítása, pinceablak jelölése 2 pont 
- Földszinti padló 1 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. 
 



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


