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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 az alábbi mondatokat! 
 
A vasbeton szerkezetekben a betonnak és a betonacélnak az összeépítését az teszi lehetővé, 
hogy a két anyag hőtágulási együtthatója megközelítően azonos. 
Ezért a hőmérsékletváltozás hatására nem keletkezik jelentős feszültség a beton és a beton-
acél között. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
 
2. feladat 2 pont 
Az alábbi meghatározás a beton egyik adalékszerét tartalmazza. Írja a kipontozott részre, 
melyik adalékszerről van szó! 
 
Javítja a frissbeton bedolgozhatósági tulajdonságait. Csökkenti a betonkeverék vízigényét, 
ezáltal növeli a megszilárdult beton szilárdságát és tartósságát. 
 
képlékenyítő vagy folyósító 
 
Mindkét válasz külön-külön is elfogadható. 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 vízfelvevő képesség azt fejezi ki, hogy az anyag mennyi vizet tartalmaz. H 

A porózusság (lyukacsosság) a térfogategységben megtalálható üregmennyiség 
mérőszáma. I 

Vízzáróak azok az anyagok, amelyek a vizet egyáltalán nem bocsátják át. H 

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont adható. 
 
4. feladat 3 pont 
Írja le, hogy mit nevezünk vetítősíknak! Mikor beszélünk első és mikor második vetítősíkról! 
Vetítősík: 
A képsíkokra merőleges síkokat vetítősíknak nevezzük. 
 
Első vetítősík: 
Első vetítősíkról akkor beszélünk, ha merőleges az első képsíkra. 
 
Második vetítősík: 
Második vetítősíkról akkor beszélünk, ha merőleges a második képsíkra. 
 
Helyes megoldásonként 1-1 pont adható.  
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5. feladat 3 pont 
Írja le, hogy az alábbi pontok melyik térnegyedben találhatóak! 
 

 
 
Az „A” pont a(z) harmadik térnegyedben van. 
A „B” pont a(z) második térnegyedben van. 
A „C” pont a(z) első térnegyedben van. 
 
Helyes megoldásonként 1-1 pont adható. 
 
6. feladat 3 pont 
Írja le az alábbiak jelét és mértékegységét! 
 
     Jel:   Mértékegység: 
 
Erő:     F   N 
 
Hajlítónyomaték:   M   Nm 
 
Vonal mentén megoszló teher: q   N/m 
 
A „q” helyett a „p” jelölés is elfogadható. Más helyes mértékegységek is elfogadhatóak. 
Helyesen kitöltött soronként 1-1 pont adható. 
 
7. feladat 2 pont 
Írja le az erőpár fogalmát! 
 
Két erő akkor alkot erőpárt, ha hatásvonaluk párhuzamos, nagyságuk azonos, de irá-
nyuk ellentétes. 
 
Csak a helyes megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható. 
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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 II. alaptétele két erő egyensúlyáról szól. H 

Koncentrált erő helyén a nyomatékábrában ugrás van. H 

Azt az erőt, amely az erőrendszer erőit minden hatásukban helyettesíti, eredő 
erőnek nevezzük. I 

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont adható. 
 
9. 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 költségvetés készítéséhez szükséges méretek és mennyiségek meghatározása 
csak tervekről lehetséges. H 

Azokról a szerkezetekről, amelyek mennyisége a tervrajzokról nem, vagy nem 
egyértelműen olvasható le, a méretszámításhoz idomtervet kell készíteni, és azt 
a költségvetéshez csatolni kell. 

I 

A mennyiségek számítása során mindig figyelemmel kell lenni az alkalmazott 
normagyűjtemény mennyiségszámítási szabályaira. I 

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont adható. 
 
10. feladat 2 pont 
Egészítse ki a mondatot! 
 
Az egyes épületszerkezetek mennyiségi számításához a számítás mellékleteként fel kell 
tüntetni a szerkezet egyszerűsített rajzát a méretek feltüntetésével. 
 
Az „egyszerűsített” szó helyett a „vázlatos” szó is elfogadható. 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
 
11. feladat 3 pont 
Egészítse ki a mondatot! 
 
Az égés olyan kémiai folyamat, melynek során az éghető anyag egyesül a levegő 
oxigénjével. Az égési folyamat akkor jön létre, ha az éghető anyag, az égés táplálásához 
szükséges oxigén és a gyulladási hőmérséklet egy időben és egy helyen jelen van. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
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12. feladat 2 pont 
Húzza alá az alábbi felsorolásból a foglalkozás-egészségügy feladatait! 
 
A foglalkozási megbetegedések korai felismerésére alkalmas eljárások kidolgozása. 
 
A munkahelyi higiénés határértékek kidolgozása. 
 
A munkakörnyezeti monitorozás, vagyis ellenőrzés rendszerének kidolgozása. 
 
A munkakörnyezet és a munka jellegének ismeretében az alkalmassági vizsgálatok 
gyakoriságának meghatározása. 
 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. Rossz megoldás 1-1 pont levonásával jár.  
Az összpontszám 0-nál kevesebb nem lehet. 
 
13. feladat 3 pont 
Egészítse ki a mondatokat az alább megadott három alapozási szerkezettel! 
 
lemezalap 
gerendaalap 
résfal 
 
A résfal kis szélességi méretű, mélyen a talajba nyúló, felszín alatti beton vagy vasbeton 
falszerkezet, amely a teherhordás mellett térelhatárolásra és a talajvíz távoltartására is 
alkalmas. 
 
A pillérvázas épületek esetén alkalmazott jellemző alapozási mód. A gerendaalap a pillérsor 
alatt végigfutó, egyirányú, általában négyszög keresztmetszeti szelvényű vasbeton gerenda. 
 
A lemezalap az épület teljes alapterületén vagy annak egy részén kialakított, az alapozási 
síkon elhelyezkedő, teljes felületű, összefüggő, vízszintes födém jellegű vasbeton szerkezet. 
 
Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 
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14. feladat 10 pont 
Határozza meg egy agyagminta térfogatát és sűrűségét paraffinos térfogatméréssel! 
Az eredmények kiszámítása után töltse ki a jegyzőkönyvet! 
 
Adatok: 

− Az agyagminta tömege: ma = 25,15 g 
− A paraffinba mártott agyagminta tömege: ma+p = 28,18 g 
− A paraffin sűrűsége: ρp = 0,9 g/cm3 
− A paraffinnal bevont agyagminta térfogata: Va+p = 16,68 cm3 

Számítsa ki! 
− A paraffin tömegét: mp 
− A paraffin térfogatát: Vp 
− Az agyagminta térfogatát: Va 
− Az agyagminta sűrűségét: ρa 

 
A paraffin tömegének (mp) kiszámítása: 
mp = ma+p – ma = 28,18 – 25,15 = 3,03 g      2 pont 
A képlet felírásáért és a behelyettesítésért 1 pont, a helyes végeredményért 2 pont adható. 
 
A paraffin térfogatának (Vp) kiszámítása: 
Vp = mp / ρp = 3,03 / 0,9 = 3,37 cm3      2 pont 
A képlet felírásáért és a behelyettesítésért 1 pont, a helyes végeredményért 2 pont adható. 
 
Az agyagminta térfogatának (Va) kiszámítása: 
Va = Va+p – Vp= 16,68 – 3,37 = 13,31 cm3      2 pont 
A képlet felírásáért és a behelyettesítésért 1 pont, a helyes végeredményért 2 pont adható. 
 
Az agyagminta sűrűségének (ρa) kiszámítása: 
ρa = ma / Va = 25,15 / 13,31 = 1,89 g/cm3      2 pont 
A képlet felírásáért és a behelyettesítésért 1 pont, a helyes végeredményért 2 pont adható. 
 
 

Az 
agyagmin-
ta tömege 

ma 

A 
paraffinba 

mártott 
agyagmin-
ta tömege 

ma+p 

A paraffin 
sűrűsége 

ρp 

A 
paraffinnal 

bevont 
agyagmin-
ta térfogata 

Va+p 

A paraffin 
tömege 

mp 

A paraffin 
térfogata 

Vp 
 

Az 
agyagmin-
ta térfogata 

Va 

Az 
agyagmin-
ta sűrűsége 

ρa 

25,15 g 28,18 g 0,9 g/cm3 16,68 cm3 3,03 g 3,37 cm3 13,31 cm3 1,89 g/cm3 

 
A táblázat helyes kitöltése:         2 pont 
A táblázat kitöltésénél: legalább négy jó eredmény esetén 1 pont, az összes eredmény helyes 
kitöltése esetén 2 pont adható. 
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15. feladat 10 pont 
Adott az alábbi test két képével, az első képsíkra merőleges negyedik képsík képsík-
tengelyével (x1,4) és a negyedik képsíkra merőleges ötödik képsík képsíktengelyével (x4,5). 
Szerkessze meg a test negyedik és ötödik transzformált képét! A keletkező képeket húzza ki 
láthatóság szerint! 
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Értékelés: 
 
Legalább 3 csúcs negyedik képének helyes megszerkesztése:   1 pont 
Legalább további 3 csúcs negyedik képének helyes megszerkesztése:  1 pont 
Legalább további 3 csúcs negyedik képének helyes megszerkesztése:  1 pont 
A test csúcsainak helyes összekötése a negyedik képen:    1 pont 
A láthatóság eldöntése, a test éleinek helyes kihúzása a negyedik képen:  1 pont 
 
Legalább 3 csúcs ötödik képének helyes megszerkesztése:    1 pont 
Legalább további 3 csúcs ötödik képének helyes megszerkesztése:   1 pont 
Legalább további 3 csúcs ötödik képének helyes megszerkesztése:   1 pont 
A test csúcsainak helyes összekötés az ötödik képen:    1 pont 
A láthatóság eldöntése, a test éleinek helyes kihúzása az ötödik képen:  1 pont 
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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 konzoltartó befogásánál ébredő egyensúlyozó támaszerőket, 
támasznyomatékot! Ellenőrizze a kapott értékeket! 
Kiszámítandók: MA, FAx, FAy, FA, α. 
A támaszerőket és a támasznyomatékot rajzolja vissza az eredeti ábrába! 
 

 
 
F2x = 6 * cos60° = 3 kN ← 
F2y = 6 * sin60° = 5,2 kN ↓ 
F2 erő helyes felbontása:        1 pont 
 
ΣMA = 0 
8 * 1 + 16 * 2 + 5,2 * 4 – MA = 0 
MA = −60,8 kNm         2 pont 
 
ΣFix = 0 
−3 + FAx = 0 
FAx = 3 kN →          1 pont 
 
ΣFiy = 0 
8 + 16 + 5,2 – FAy = 0 
FAy = 29,2 kN↑         2 pont 
 

FA = 22
ByAx FF +  = 22 2,293 +  = 29,35 kN    1 pont 

 
tg α = FAy / FAx = 29,2 / 3 → α = 84,13°      1 pont 
 
Ellenőrzés: 
ΣM1 = 29,2 * 4 – 60,8 – 8 * 3 – 16 * 2 = 0      1 pont 
 
A támaszerők és a támasznyomaték 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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16.B 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! 
 

 
 
F1x = 20 * cos45° = 14,14 kN ← 
F1y = 20 * sin45° = 14,14 kN ↓ 
F1 erő helyes felbontása:       1 pont 
 
F3x = 14 * cos60° = 7 kN ← 
F3y = 14 * sin60° = 12,12 kN ↓ 
F3 erő helyes felbontása:       1 pont 
 
Rx = ΣFix = −14,14 – 7 = −21,14 kN ←     1 pont 
 
Ry = ΣFiy = 14,14 + 25 + 12,12 = 51,26 kN ↓    1 pont 
 
R = +  = 21,14 + 51,26  = 55,45 kN    1 pont 
 
tg α = Ry / Rx = 51,26 / 21,14 → α = 67,59°      1 pont 
 
ΣMo = 14,14 * 5 + 25 * 2 + 7 * 4 + 12,12 * 7 = 233,54 kNm   2 pont 
Xo = ΣMo / Ry = 233,54 / 51,26 = 4,56 m      1 pont 
Ha a vizsgázó nem számította ki külön a nyomatékot, hanem egyből az Xo képletbe írta bele, 
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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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! 
 

 
F1x = 5 * cos60° = 2,5 kN ← 
F1y = 5 * sin60° = 4,33 kN ↓ 
 
F2x = 15 * cos60° = 7,5 kN ← 
F2y = 15 * sin60° = 12,99 kN ↓ 
Ferde erők helyes felbontása:        1 pont 
 
Támaszerők számítása: 
 
ΣMA = 0 
4,33 * 1 + 12,99 * 4 – FB * 6 = 0 
FB = 9,38 kN↑          1 pont 
 
ΣFix = 0 
−2,5 – 7,5 + FAx = 0 
FAx = 10 kN→         1 pont 
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ΣFiy = 0 
4,33 + 12,99 – 9,38 – FAy = 0 
FAy = 7,94 kN↑         1 pont 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
 
M1 = 7,94 * 1 = 7,94 kNm 
M2 = (−1) * (−9,38 * 2) = 18,76 kNm 
A két helyes nyomatéki értékre:       1 pont 
 
Alakhelyes normálerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével   1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével    2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki 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. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-os eltérés elfogadható. 
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17.B 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 nyíróerő 
(V) és a nyomatéki (M) ábrákat! 
 

 
 
 
Támaszerők számítása: 
 
ΣMA = 0 
5 * 1 + 24 * 3 + 15 * 4 – FB * 6 = 0 
FB = 22,83 kN↑         2 pont 
 
ΣFiy = 0 
5 + 24 + 15 – 22,83 – FA = 0 
FA = 21,17 kN↑         2 pont 
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Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = 21,17 * 1 – 4 * 1 * 0,5 = 19,17 kNm      1 pont 
M2 = 21,17 * 4 – 5 * 3 – 4 * 4 * 2 = 37,68 kNm     1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével    2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki 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. 
A kerekítések miatt az eredményeknél maximum 0,05-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 
Készítse el az alaprajzi vázlat szerinti épület külső homlokzatán készítendő 10 cm vastag 
AUSTROTHERM GRAFIT hőszigetelés idomtervét a megadott rajzon! Végezze el a külső 
hőszigetelés mennyiségszámítását! A számításnál a homlokzati vakolatra vonatkozó 
mennyiségi számítások szabályai szerint járjon el! A szigetelendő homlokzat magassága  
2,75 m. A nyílásoknál a homlokzat síkjára merőleges kiegészítő szigetelések mennyiségével 
nem kell számolnia. A számítást a megadott táblázatban készítse el, az eredményeket két 
tizedesjegy pontossággal állapítsa meg a kerekítés szabályainak figyelembevételével! 
 
 

 
 
 
(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 a 10 cm vastag AUSTROTHERM GRAFIT hőszigetelésről: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
HSZ1 2 8,90 2,75 48,95 
HSZ2 2 7,65+0,20=7,85 2,75 43,18 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

Összes felület: 92,13 

Levonások     
HSZ1 1 1,17 2,225 2,60 
HSZ1 1 1,17 1,295 1,52 
HSZ2 2 0,95 1,295 2,46 
HSZ2 1 1,05 2,225 2,34 
HSZ2 3 1,17 1,295 4,55 
- - - - - 
- - - - - 

Levonások összesen: 13,47 

Összes hőszigetelés mennyisége (összes felület – levonások): 78,66 
Értékelés: 
Idomterv elkészítése:       2 pont 
Mennyiségszámítás:  Összes felület:     3 pont 
   (legalább 1 helyes mennyiség: 1 pont 
    legalább 2 helyes mennyiség 

 (a hőszigetelés vastagsága 
 miatti növekmény figyelembe- 
 vételével)     2 pont 
 helyes végeredmény:    3 pont) 

   Levonások összesen:    4 pont 
   (legalább 1 helyes mennyiség: 1 pont 
    legalább 3 helyes mennyiség: 2 pont 
    legalább 5 helyes mennyiség: 3 pont 

 helyes végeredmény:    4 pont) 
   Összes hőszigetelés mennyisége:  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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18.B feladat (választható feladat az összes vizsgázó részére) 10 pont 
Készítse el az alaprajzi vázlat szerinti épület POROTHERM 30 N+F külső teherhordó 
főfalainak idomtervét a megadott rajzon! Végezze el a külső teherhordó falazat mennyiség-
számítását! A számításnál a falazati mennyiségi számítások szabályai szerint járjon el!  
A falazat magassága 3,00 m. A számítást a megadott táblázatban készítse el, az eredményeket 
két tizedesjegy pontossággal állapítsa meg a kerekítés szabályainak figyelembevételével! 
 

 
 

(Az ábra műszakilag nem kidolgozott, csak a feladat elkészítésére szolgál. Beszerkesztés miatt 
az ábra méretaránya torzulhat.) 
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18.B feladat folytatása: 
Mennyiségszámítás POROTHERM 30 N+F: 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 

Idom jele Idom 
mennyisége 

Hosszúság Magasság Felület 

db m m m2 
KF1 1 12,70 3,00 38,10 
KF2 1 4,75 3,00 14,25 
KF3 1 3,80 3,00 11,40 
KF4 1 3,65 3,00 10,95 
KF5 1 8,90 3,00 26,70 
KF6 1 8,40 3,00 25,20 
- - - - - 
- - - - - 
Összes felület: 126,60 
Levonások     
KF1 2 1,20 1,20 2,88 
KF1 2 0,90 1,20 2,16 
KF2 1 1,20 1,20 1,44 
KF2 1 0,90 1,20 1,08 
KF3 1 0,90 2,10 1,89 
KF4 1 1,80 2,40 4,32 
KF5 1 0,90 1,20 1,08 
KF5 1 1,20 1,20 1,44 
KF5 1 1,20 2,40 2,88 
KF6 1 1,00 2,40 2,40 
- - - - - 
Levonások összesen: 21,57 

Összesen PTH 30 N+F falazati mennyiség (összes felület – levonások): 105,03 
Értékelés: 
Idomterv elkészítése:       2 pont 
Mennyiségszámítás:  Összes felület:     4 pont 
   (legalább 2 helyes mennyiség: 1 pont 

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

   Levonások összesen:    3 pont 
   (legalább 4 helyes mennyiség: 1 pont 
    Legalább 8 helyes mennyiség: 2 pont  

 helyes végeredmény:    3 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 28. oldalon 
kezdődnek! 
 
19.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport 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! 
 
Irtási munkák alatt az építés területén a meglévő növényzet kiszedését és  
a felső termő talajréteg eltávolítását értjük. I 

A boltövek ívformában falazott, húzott áthidaló szerkezetek. H 

Hosszfőfalas az épület, ha a belső főfalak az épület hossztengelyére 
merőlegesek. H 

 
Helyes megoldásonként 1-1 pont adható. 
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20.A feladat (csak a magasépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Írja az ábrák alá a kipontozott helyekre a szerkezetek helyes elnevezését! 

 

 
 

falkötővas 
 

 
zsinórállvány 

 

 
előre gyártott vasbeton kehelyalap 

 
Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. 
A harmadik ábránál a „kehelyalap” szó is elfogadható. 
Helyes megoldásonként 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 
Rajzolja meg az a.) és a b.) feladatrészben látható két téglakötés két-két rétegét M 1:10 
méretarányban! 
Mindkét feladatrésznél külön ábrában ábrázolja a két réteget! 
A részletrajzot lássa el feliratozással, és a fontosabb méretek, kóták, megadásával! 
A szerkesztést, feliratozást, anyagjelölést, méretek, kóták megadását ceruzával készítse! 
 
a.) Rajzolja meg egy 51*51 cm keresztmetszetű kisméretű téglapillér téglakötésének két 
rétegét! Jelölje a szükséges habarcskitöltéseket is! 
 

 
Értékelés: 
 
Az első sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása   2 pont 
A második sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása  2 pont 
Habarcskitöltés jelölése, kótázás, feliratozás     1 pont 
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21.A feladat kidolgozása: 
 
b.) Rajzolja meg egy 30-30 cm vastag derékszögű falsarok-kialakítás téglakötésének két 
rétegét POROTHERM 30 N+F téglafal esetén. Indítsa el a hornyokat-eresztékeket is (nem 
szükséges végig kirajzolnia)! 

1. RÉTEG 
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2. RÉTEG 

 
Forrás: Porotherm katalógus 
 
Értékelés: 
 
Az első sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása   2 pont 
A második sor szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása  2 pont 
Horony-eresztékek jelölése, kótázás, feliratozás     1 pont 
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21.B feladat (választható feladat a magasépítő szakképesítési csoport részére) 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10 méretarányban egy alápincézett épület alap – pincefal – pincepadló 
szerkezeti csomópontját az alábbi szerkezeti kialakítással! 
 
A pince fűtetlen. 
Pincefal: PTH 38 pincetégla (tégla- és habarcsrétegek ábrázolandók) 
Alapozás: beton sávalap 
Talajnedvesség elleni szigetelés: 2 réteg modifikált bitumenes lemezszigetelés 
Szigetelés függőleges védelme: 5 cm vastag extrudált polisztirol hőszigetelés 
Talajon fekvő padló: hideg padlószerkezet 
 
 
Információ: 

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

- A pincefalról és a pincepadlóról írjon rétegrendet! 
- 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 hidegpadló rétegrenddel kell megoldania. 

 
A részletrajzot az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 

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

 
 
Megjegyzés: Az ábra méretaránya torzulhat. 
 
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 
megoldania. 
 
19.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport 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 talajok feszültség vizsgálatánál a triaxiális feszültséget nem kell figyelembe 
venni. H 

A törmelékes kőzetek a különböző kőzetek mállásából, felaprózódásából jöttek 
létre. A mállástermékeket a levegő vagy a víz továbbszállította, majd lerakta. I 

A talajoknál fejtési szempontból 7 különböző talajosztályt különböztetünk meg. I 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
20.B feladat (csak a mély- és vízépítő szakképesítési csoport részére) 3 pont 
Soroljon fel legalább 6 különböző féle talajszilárdítási, talajjavítási módszert! 
 
- Talajtömörítés 
- Injektálás 
- Víztelenítés 
- Talajfagyasztás 
- Talajégetés 
- Megerősítés geoműanyaggal 
- Talajcsere 
 
Bármelyik két vagy három helyes válaszra 1 pont, négy vagy öt helyes válaszra 2 pont, 6 vagy 
több helyes válaszra 3 pont adható. Más helyes megfogalmazás 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 
Rajzolja le a kútalap 3 különböző féle szerkezeti kialakítású változatát szabadon választott 
méretarányban! 
 
A feladat részletezése: 
- Függőleges metszeteket készítsen! 
- Az ábrákon tüntesse fel a legfontosabb szerkezeti elemek megnevezését! 
- Alkalmazzon anyagjelölést! 
 
 
Értékelés: 
- 1 változat: szerkezeti kialakítás, megnevezések, anyagjelölés 3 pont 
- 2 változat: szerkezeti kialakítás, megnevezések, anyagjelölés 3 pont 
- 3 változat: szerkezeti kialakítás, megnevezések, anyagjelölés 3 pont 
- Esztétika 1 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt rajzok tájékoztató jellegűek, az értékelést segítik. 
Minden más helyes szerkezeti megoldás elfogadható, értékelendő. 
 
 
1. változat: 
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21.C feladat kidolgozása: 
 
2. változat: 
 

 
 
3. változat: 
 

 
 
Ábrák forrása: Bársony István: Magasépítéstan I.  
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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 külső pincefal csőáttörésnél felvett 
függőleges metszetét M 1:10 méretarányban! A részletrajzot a következő oldalon rajzolja 
meg! 
 
A feladat részletezése: 
- A külső főfal anyaga: Porotherm 38 pincetégla anyagú. 
- Az átmenő cső külső átmérője: 110 mm. 
- Vízszigetelés: 2 rétegű bitumenes vastaglemez. 
- Szigetelést védő fal: 6,5 cm vastag kisméretű éltégla fal. 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 

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

RÉSZLETRAJZ M 1:10 
 

 
 
Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. 
 
Értékelés: 
- Pincefal 1 pont 
- Átmenő cső, béléscső 2 pont 
- Vízszigetelés 2 pont 
- Vízszigetelés védelme 2 pont 
- Rétegrend, 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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