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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
 
A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal javítsa! 
A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az 
előforduló hibákat és tévedéseket. 
A feleletválasztásos rövid feladatoknál egyértelmű jelölés esetén a javított válaszok is 
értékelhetők. Egyes feladatoknál a rossz válasz bejelölése pontlevonással jár, a feladatra kapott 
pontszám nem lehet nullánál kevesebb. 
A számításos feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók. A pontozási útmutató pontjai a megoldottság függvényében tovább nem bonthatók, 
kivéve, ha 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 vizsgázó 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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1. feladat 2 pont 
Pótolja az alábbi táblázat hiányzó részeit! 
 

Fogalom: Jelölés: Mértékegység: 

erő F N 
vonal mentén megoszló 

teher q N/m 

normálerő N N 
statikai nyomaték S cm3 
inercianyomaték I cm4 

 
Bármelyik legalább 4 helyes megoldásra 1 pont, 8 helyes megoldásra 2 pont adható. Más helyes 
megoldás is elfogadható. 
 
2. feladat 2 pont 
Rajzolja fel egy statikailag határozott csuklós többtámaszú (Gerber-) tartó és egy olyan 
statikailag határozatlan tartó statikai vázát, amely határozatlanságának fokszáma 2! 
 
 statikailag határozott csuklós statikailag határozatlan tartó 
 többtámaszú (Gerber-) tartó: (a határozatlanságának fokszáma 2): 
 

   
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
3. feladat 2 pont 
Nevezze meg, milyen állékonysági vizsgálatokat különböztetünk meg a „felúszás vizsgálat”-
on kívül! 
 
- felborulás vizsgálat 
- elcsúszás vizsgálat 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
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4. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A cölöpfej a vasbeton cölöpalapok felső végét lezáró monolit vasbeton szerkezet. A cölöprács 

a felmenő szerkezetek (falak, pillérek) alatt elhelyezkedő, a cölöpfejekre épített vagy 

közvetlenül a cölöpalapokhoz csatlakozó teherelosztó és merevítő vasbeton szerkezet. 

A lépcsőkar a szintkülönbségek áthidalására, valamint a közlekedésre szolgáló, meghatározott 

számú, egymás után következő lépcsőfokok összessége. A lépcsőfokok egyenként vagy 

szilárdan összeépítve szerkezeti egységet alkotnak. A pihenő a lépcsőkarok között 

elhelyezkedő, azokat összekapcsoló, vízszintes helyzetű, közlekedést szolgáló szerkezet. 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
5. feladat 2 pont 
Írja le a pincefal és a vázkitöltő fal fogalmát! 
 
Pincefal: 

Alápincézett épületeknél az alapokra támaszkodó és a pincefödém koszorújának alsó 
síkjáig terjedő falakat pincefalaknak nevezzük. 
Vázkitöltő fal: 

A vázas épületek pillérjei közé utólag beépített falszerkezeteket vázkitöltő falaknak 
nevezzük. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
6. 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! 
 
A résfalas alapozás előnye, hogy szinte bármilyen talajban, a 
talajvízviszonyoktól függetlenül is alkalmazható. I 

A panelos technológiával készült épületek homlokzati falpaneljei egyrétegű 
falszerkezetek. H 

Az épületek nyílásáthidaló szerkezetei statikai működésük alapján csak hajlított 
szerkezetek lehetnek. H 

A vasbeton koszorúkba a falsarkoknál, falcsatlakozásoknál, irányváltásoknál 
toldó acélbetéteket kell elhelyezni. I 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
  



Építőipar ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 5 / 23 2019. október 18. 

7. feladat 2 pont 
Rajzolja fel a pórfödém és a borított gerendafödém keresztmetszetét! Tüntesse fel a szerkezeti 
elemek nevét és adja meg a gerendák tengelyének távolságát! (A födémre kerülő rétegeket nem 
kell ábrázolnia.) 
 
Pórfödém: 

 
 
Borított gerendafödém: 

 
 
Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítéstan I. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
 
8. feladat 2 pont 
A megfelelő méretek megadásával egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
Az „E” jelű födém gerendáinak tengelytávolsága 60 cm abban az esetben, ha a gerendák között 

elhelyezkedő „EB” jelű beton béléstestek két üreggel rendelkeznek. Az „E” jelű födémgerenda 

magassága 19 cm. 

A Porotherm födém gerendáinak tengelytávolsága 60 vagy 45 cm. A Porotherm födém teljes 

vastagsága 21 cm abban az esetben, ha a vasalt felbeton vastagsága 4 cm. 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
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9. 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! 
 
Az építési műszaki ellenőr feladata: 
 

A pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése. I 

Az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, 
tevékenységük összehangolása. H 

Az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű 
megszervezése. H 

Az elkészült kivitelezési munkák terv szerinti megvalósításnak ellenőrzése. I 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
10. feladat 2 pont 
Milyen főbb munkák csoportjaira bontjuk a magasépítési munkák építési folyamatát 
organizáció szempontjából? Egészítse ki a felsorolást! 
 
- építés-előkészítő munkák 

- alépítményi munkák 
- szerkezetépítési munkák 

- szakipari munkák 
- szerelőipari (villamos, épületgépészeti) munkák 

- épületen kívüli, befejező munkák 

 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
11. feladat 2 pont 
Egy teodolit szögleolvasó berendezésén az alábbi értékeket olvasta le. Végezze el a 
számításokat „60”-as számrendszerben! 
 
1. leolvasás: 12° 26’ 33” 2. leolvasás: 145° 23’ 41” 3. leolvasás: 296° 48’ 51” 
 
Az 1. és a 2. leolvasás közötti kisebbik szög értéke: 132° 57’ 08” 
 
Az 1. és a 3. leolvasás közötti kisebbik szög értéke: 75° 37’ 42” 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
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12. feladat 2 pont 
Írja le, mit jelentenek az alábbi megnevezések! 
 
Manuálé: 

Az épületek, valamint területek felmérésénél készített kézi vázlat, mérési jegyzet. 
Alhidádé: 

A teodolit felső, a műszertalpon elhelyezkedő, elforduló része. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
13. feladat 2 pont 
Sorolja fel a vasbeton előnyös tulajdonságait! Legalább 4 különbözőt írjon! 
 
- tartós, időálló anyag, viszonylag hosszú élettartamú 
- megfelelő tervezéssel és szerkezeti kialakítással bármilyen igénybevétel felvételére 

alkalmas 
- tetszőleges alakra formálható 
- tűzállósága jobb a többi szerkezeti anyagénál 
- viszonylag olcsó, az adalékanyag sok esetben az építés környékéről beszerezhető 
 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 vagy több helyes megoldásra 2 pont adható. 
Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
14. feladat 2 pont 
Írja fel képlettel, hogyan számítható ki egy anyag vízfelvétele! Adja meg a képletben lévő 
betűjelek értelmezését! 
 
Képlet: = −

 

 
A képletben használt betűjelek értelmezése: 
 
vf: vízfelvétel 
mv: vízzel telített anyag tömege 
msz: száraz anyag tömege 
 
A képlet felírásáért 1 pont, a képletben használt jelölések jelentésének leírásáért további 1 pont 
adható. A megoldás más helyes jelölésekkel is elfogadható. 
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15. feladat 2 pont 
Milyen építőanyagra utal az alábbi jelölés? Adja meg a jelölés elemeinek tartalmát! 
Hf 5-mc 
 
H: habarcs 
f: falazó 

5: a nyomószilárdság értékének tízszerese N/mm2-ben 

mc: cementes mészhabarcs 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. Az „5” 
jelentésénél a megoldás akkor is elfogadható, ha csak a „nyomószilárdság” lett feltüntetve. 
 
16. feladat 2 pont 
Ábrázoljon három pont segítségével egy általános helyzetű dőlt síkot és egy speciális helyzetű 
első fősíkot! 
 
 Dőlt sík: Első fősík: 

 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
17. feladat 2 pont 
Egy-egy szám megadásával válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 

Kérdés: Válasz: 

Hány fokos szöget zárnak be a tengelyek egymással izometrikus 
axonometriában? 120 

Hány nyomvonala van egy fősíknak a Monge-féle két képsíkos ábrázolási 
rendszerben? 1 

Egy pont a K1 képsíktól 2, míg a K2 képsíktól 3 centiméterre helyezkedik el. 
Hány centiméterre lesz X1,2 tengelytől a pont első képe? 3 

Hány éle van egy szabályos hatszög alapú gúlának? 12 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
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18. feladat 2 pont 
Szerkessze meg az alábbi testek és egyenesek döféspontjait! A láthatóság megállapítása most 
nem feladat. 
 

 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más módon megszerkesztett helyes megoldás is 
elfogadható. 
 
19. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
Zajártalomról akkor beszélünk, ha a levegőben terjedő rezgések olyan hatást gyakorolnak a 

hallószervünkre, mely kellemetlen érzetet kelt. Az előbb említett ártalmat a foglalkozási 
ártalmak közé soroljuk. Az erős zaj kellemetlen érzést okoz, fárasztó, idegesítő, elvonja a 

figyelmet. A zaj hatására a szervezetben változások mennek végbe. A zaj halláscsökkenést, 

hosszabb idő alatt halláskárosodást okozhat. A zaj ellen egyéni védőeszköz használatával, 

szervezési vagy műszaki-technikai intézkedéssel védekezhetünk. 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
20. feladat 2 pont 
Sorolja fel, melyek a tűz keletkezésének feltételei! 
 
- éghető anyag 
- oxigén 
- megfelelő hőmérséklet (vagy gyújtóforrás) 
Bármelyik 2 helyes megoldásra 1 pont, 3 helyes megoldásra 2 pont adható. A megoldások más 
helyes megfogalmazásban is elfogadhatók. Az „oxigén” helyett a „levegő” is elfogadható. 
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21. feladat 10 pont 
Végezze el az alábbi statikai számításokat! 
 
a) Számítsa ki az alábbi szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! (Meghatározandó 

értékek: Rx, Ry, R, α, xR, ahol „α” → az „R” eredőerő hatásvonalának vízszintessel bezárt 
szöge, xR → az „R” eredőerő hatásvonalának és az „x” tengely metszéspontjának távolsága 
az „O” origótól). 
Rajzolja vissza az eredőerőt az eredeti ábrába! 
Mekkora és milyen irányú – a megadott szaggatott vonalon átmenő – erőt kellene 
működtetnünk ahhoz, hogy az eredő erő átmenjen a „O” origón (F = ?)? 

 = = −  ← 
Rx kiszámítása: 1 pont = = + =  ↓ 
Ry kiszámítása: 1 pont = + = + = ,   = =  →  = , ° 

Az „R” erő és az „α” szög kiszámításáért együttesen adható: 1 pont = ∗ − ∗ + ∗ − = −   = = − = − ,   

„XR” kiszámítása és az eredőerő ábrázolása: 1 pont 
„F” erő kiszámítása: 2 pont 
(Az eredőerő akkor megy át az „O” ponton, ha a fentebb kiszámított –80 kNm nagyságú 
nyomaték zérus lesz.) = =  → 
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21. feladat folytatása: 
 
b) Számítsa ki az alábbi rácsos tartó rúdjaiban keletkező erők nagyságát! Eredményeit az alábbi 

táblázatban tüntesse fel! Pozitív előjellel jelölje a húzott, negatív előjellel a nyomott rudakat! 
(A támaszerők feltüntetésre kerültek az ábrán.) 

 

 
 

Rúd jele: Rúderő előjele, 
nagysága (kN): Rúd jele: Rúderő előjele, 

nagysága (kN): Rúd jele: Rúderő előjele, 
nagysága (kN): 

S1-2 0 S4-5 0 S1-3 –28,28 
S2-3 –20 S5-6 +40 S3-6 +60 
S3-4 0 S1-6 +40 S3-5 –56,57 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 vagy 5 helyes megoldásra 2 pont, 6 vagy 7 
helyes megoldásra 3 pont, 8 vagy 9 helyes megoldásra 4 pont adható. 
Az eredményeket elég csak a táblázatban feltüntetni, nem szükséges a számításokat részletesen 
feltüntetni. 
 
2. csomópont: 
∑Fix = 0, S2-3 = 20 kN 
∑Fiy = 0, S1-2 = 0 kN 
1. csomópont: 
∑Fiy = 0, S1-3y = 20 kN 
S1-3x = 20 kN 
S1-3 = 20 / sin45° = 28,28 kN 
∑Fix = 0, S1-6 = 40 kN 
6. csomópont: 
∑Fiy = 0, S3-6 = 60 kN 
∑Fix = 0, S5-6 = 40 kN 
3. csomópont: 
∑Fiy = 0, S3-5y = 40 kN 
S3-5x = 40 kN 
S3-5 = 40 / sin45° = 56,57 kN 
∑Fix = 0, S3-4 = 0 
4. csomópont: 
∑Fiy = 0, S4-5 = 0 kN 
Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az 
eredményeknél legfeljebb 1%-os eltérés elfogadható.  
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22. feladat 10 pont 
Oldja meg az alábbi belsőerő-ábrákkal kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Rajzolja meg az alábbi tartó nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábráit a jellemző értékek 

feltüntetésével, szabadon választott lépték alapján! Az ábrákon megadott támaszerőkkel 
számoljon! (A jellemző keresztmetszetekben ébredő nyomatékok kiszámítását és értékeit az 
ábrák alatt vagy mellett tüntesse fel!) 

 

 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = 25 * 1 – 6 * 1 * 0,5 = 22 kNm 
M2 = 25 * 4 – 12 * 3 – 6 * 4 * 2 = 16 kNm 
M3 = 25 * 4 – 12 * 3 – 6 * 4 * 2 + 18 = 34 kNm 
Az M1, az M2 és az M3 nyomatékok helyes felírásáért összesen adható: 1 pont 
x = 7 / 6 = 1,17 m 
M4 = 25 * 2,17 – 12 * 1,17 – 6 * 2,17 * 2,17 / 2 = 26,08 kNm 
Az M4 nyomaték helyes felírásáért adható: 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 2 pont 
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22. feladat folytatása: 
 
b) Határozza meg, hogy az alábbi tartó esetén a konzolosan túlnyúló rész mérete mekkora lehet 

(x = ?) a támaszköz méretéhez („a”) viszonyítva, ha teljesül az alábbi feltétel: A keletkező 
legnagyobb pozitív nyomaték értéke (+MMAX) egyenlő a keletkező legnagyobb negatív 
nyomaték abszolút értékével (|-MMAX|). A feladatot paraméteresen kell megoldania. 

 

 
 
Negatív nyomatéki maximum: 1 pont − = − ∗ ∗  
Pozitív nyomatéki maximum: 1 pont + = ∗ − |− | 
Az egyenlet felírása és az „x” kifejezése: 2 pont |− | = +  ∗ ∗ = ∗ − ∗ ∗  ∗ ∗ ∗ = ∗

 ∗ = ∗
 =  

= = √ = √ ∗ ≈ , ∗  

Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az 
eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. A megadott pontszámok összevonhatók. 
A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók.  
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23. feladat 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható lakóépület metszetén bekeretezett falszakaszt M 1:20 
méretarányban a következő oldalon! A megadott ábra alapján dolgozzon, vegye figyelembe az 
ott jelölt méreteket és megjegyzéseket! 
 
A feladat részletezése: 
- A beton sávalap 50 cm széles, a lábazati fal alatt szimmetrikusan helyezkedik el. 
- A lábazati fal Leier ZS 30 (30*50*23 cm méretű) zsalukőből készül kibetonozással. 
- A lábazati falra a külső oldalon 10 cm vastag felületerősített extrudált hőszigetelés kerüljön! 
- A külső főfal 60*20*30 cm méretű Ytong falazóelemekből készül (pórusbeton). Az egyes 

falazati rétegek 0,5 cm vastag hőszigetelő habarccsal vannak egymáshoz rögzítve. 
- A falat a homlokzati oldalon lássa el 15 cm vastag hőszigeteléssel! A rétegrendben adja meg 

a hőszigetelés fajtáját! 
- A nyílás áthidalására Ytong zsaluelemes áthidalót alkalmazzon! 
- A földszint feletti födém 20 cm vastag monolit vasbeton lemezfödém. 
- A földszinti talajon fekvő padló hőszigeteléssel kialakított hidegburkolatot kapjon! 
- A földszint feletti födémen úsztatott hidegpadlót alkalmazzon! 
- Az ablakot elég csak vázlatosan, az ablak helyének megadásával jelölni. 
- A szerkezeti elemek kapcsolatainál ügyeljen a hőhídmentes kialakításra! 
- Rajzolja be a felmenő fal és a talajon fekvő padló vízszigetelésének vonalvezetését! 
- Az épület köré térburkolatot rajzoljon! 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti megoldásokat és méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- A rajzot lássa el méretekkel és a szükséges feliratokkal! 
- A beépített anyagokat és szerkezeteket az előírt anyagjelöléssel ábrázolja! 
- Írjon rétegrendet a lábazati és felmenő falról, valamint a földszinti padlóról és a földszint 

feletti födémről! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
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23. feladat kidolgozása:  METSZET-RÉSZLET M 1:20 
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Értékelés: 
 
- Alapozás, lábazat, felmenő fal, ablak: 4 pont 
- Földszinti padló, térburkolat: 2 pont 
- Földszint feletti födém: 2 pont 
- Rétegrendek, anyagjelölések, feliratok, méretek: 2 pont 
 
A nyílászárót elég vázlatosan ábrázolni. 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajz tájékoztató jellegű, az értékelést segíti. 
Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. A megadott pontszámok a 
megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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24. feladat 10 pont 
Szerkessze meg a lap alján látható épület födémtervén jelölt K-K keresztmetszetet és H-H 
hosszmetszetet M 1:20 méretarányban! A szerkesztést a következő oldalon fekvő helyzetbe 
fordított lapon végezze el (csak így fér el a rajz a feladatlapon)! 
 
A feladat részletezése: 
- A födém Porotherm gerendás födém. A gerendák közé a Porotherm födémrendszer béléstestei 

kerülnek elhelyezésre. Az ”A” és ”B” jelű födémmezőben az adott fesztávolsági és 
gerendakiosztási méreteknek megfelelő elemeket alkalmazza! A födémre 5 cm vastag vasalt 
felbeton kerül. 

- A födém alatt és felett csatlakozó falazatok 30 cm vastag vázkerámia falazóelemekből 
készülnek. 

- A födém alsó síkja +3,00 m. 
- A koszorú szélessége 25 cm, a koszorú külső oldalán 5 cm vastag kiegészítő hőszigetelést kell 

elhelyezni. 
 
- Az ábrán részletesen csak a födém szerkezeti elemeit kell megrajzolni, a részletrajzokon fel 

kell tüntetni a gerendák és béléselemek típusjelét. 
- A födémbéléstestek üregrendszerét nem kell részletesen ábrázolni. 
- A csatlakozó falakat és a hőszigeteléseket elég vázlatosan, kontúrvonalaival jelölni. 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat és méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- A rajzot lássa el méretekkel és a szükséges feliratokkal! 
- A beépített anyagokat és szerkezeteket az előírt anyagjelöléssel ábrázolja! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 

Födémterv-alaprajz M 1:100 

 
 
Az ábra forrása: https://wienerberger.hu, Alkalmazási és tervezési útmutató 
  



Építőipar ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 18 / 23 2019. október 18. 

24. feladat kidolgozása: 
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Értékelés: 
 
- K-K keresztmetszet szerkezeti kialakítása: 3 pont 
- K-K keresztmetszet anyagjelölése, feliratok, méretek megadása: 2 pont 
- H-H hosszmetszet szerkezeti kialakítása: 3 pont 
- H-H hosszmetszet anyagjelölése, feliratok, méretek megadása: 2 pont 
 
A béléselemek régi vagy új típusú üregkialakítása nem befolyásolja a födém szerkezeti 
kialakítását. 
A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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25. feladat 10 pont 
Oldja meg az alábbi, a hőtágulással és hőszigeteléssel kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Egy 6000 mm hosszú, 600 mm külső átmérőjű, 6 mm falvastagságú acélcső +20 °C 

hőmérsékleten kerül beépítésre. Az acélcső hőmérséklete –10 °C-ra csökken. Adatok: α =1,2 ∗ 10 ° , E = 210000  
 

 
 
(Segédlet: A feladathoz a négyjegyű függvénytáblázatban segítséget találhat.) 
 
- Ha nem akadályoznánk meg az alakváltozást, mennyivel változna a rúd hossza 

(növekszik/csökken)? 
Mekkora lenne ekkor a rúd fajlagos hosszváltozása? 

 
A rúd hosszváltozása: 1 pont 
  =   ∗ ∗ = , ∗ ∗ = ,  
A rúd hossza 2,16 mm-rel csökkenne. 
 
A rúd fajlagos hosszváltozása: 1 pont 
 = = , = ,  

 
- Végezze el az alábbi számításokat, ha azt szeretnénk, hogy a rúd hossza ne változzon! 
 
A rúdban keletkező feszültség: 1 pont 
 = ∗ = ∗ , = ,  
 
A rúd keresztmetszetének nagysága: 1 pont 
 = ∗ − ∗ =  ,   
 
A rúdban keletkező erő: 1 pont 
 = ∗ = , ∗  , =  ,   
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25. feladat folytatása: 
 
b) Adja meg az alábbi lapostető esetén a szükséges hőszigetelés vastagságát oly módon, hogy 

az megfeleljen a rétegrendi hőátbocsátási tényezőre vonatkoztatott U = 0,17  
követelménynek! A hőszigetelés vastagságát úgy határozza meg, hogy osztható legyen 2 
cm-rel! A számításokat legalább három tizedesjegy pontossággal végezze! 

 
Adatok: 

Ssz. Réteg megnevezése Rétegvastagság 
(m) 

Hővezetési tényező 
( ) 

1. Kavics leterhelő réteg 0,05 0,35 
2. Extrudált polisztirol hőszigetelés x = ? 0,035 
3. Sík monolit vasbeton lemezfödém 0,25 1,55 

(A födém további rétegekkel is rendelkezik, melyet hőtechnikai szempontból jelen feladatban elhanyagolunk.) 
 
A külső hőátadási ellenállás értéke R = 0,042  

A belső hőátadási ellenállás értéke R = 0,100  
 
A teljes hőátadási ellenállás /RT/: 1 pont 
 = = , = , ∗

 

 
Az egyes rétegek hővezetési ellenállásai (hőszigetelés nélkül): 1+1 pont 
 = = ,, = , ∗

 

 = = ,, = , ∗
 

 
A szükséges hőszigetelés vastagsága: 2 pont 
 = + + + +  , = , + , + , + , + ,  

x = 0,19 m 
Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága: 20 cm. 
 
Megjegyzés: 
Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A megadott pontszámok 
összevonhatók. A kerekítések miatt az eredményeknél legfeljebb 1%-os eltérés elfogadható. 
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26. feladat 10 pont 
Szerkessze meg az alábbi síkmetszési feladatokat! 
 
a) Szerkessze meg az ABC és a PQR síkok metszésvonalát! Jelölje a síkok metszéspontjait! 

Húzza ki a síkokat oly módon, hogy a látható éleket folytonos, a nem látható éleket 
szaggatott vonallal jelölje! 

 

 
 
A metszésvonal megszerkesztéséért és a metszéspontok jelöléséért együttesen 3 pont, a 
kihúzásért 2 pont adható. 
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26. feladat folytatása: 
 
b) Szerkessze meg az ABCDEFG gúla és a PQR sík síkmetszését! Jelölje a metszéspontokat! 

Húzza ki a gúlát és a síkot oly módon, hogy a látható éleket folytonos, a nem látható éleket 
szaggatott vonallal jelölje! 

 

 
 
A síkmetszés megszerkesztéséért és a metszéspontok jelöléséért együttesen 3 pont, a kihúzásért 
2 pont adható. 
Más módon megszerkesztett helyes megoldások is értékelendők. A megadott pontszámok a 
megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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