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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 csak akkor 
bonthatók, ha az útmutató erre lehetőséget ad. 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 3 pont 
Írja le, hogy az alábbi síkok milyen helyzetűek a K1 vagy a K2 képsíkokhoz viszonyítva! 
 
Első fősík: 

Párhuzamos a K1 képsíkkal. 
Első vetítősík: 

Merőleges a K1 képsíkra. 
Profilsík: 

Merőleges mindkét képsíkra. 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatók. 
 
2. feladat 3 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 
A térben két egyenes egymáshoz viszonyított helyzete alapján megkülönböztetünk metsző, 

párhuzamos és kitérő egyeneseket. 

Ha két metsző egyenes közül az egyiket a másik körül megforgatjuk, kúpfelületet kapunk. 

Egy általános helyzetű egyenes és az egyik képsík metszéspontját nyompontnak nevezzük. 

 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
 
3. feladat 2 pont 
Az alábbiakban a tervező/rajzolóprogramok használatával kapcsolatos igaz vagy hamis 
állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást 
tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! 
 
Egyes tervező/rajzolóprogramoknál vannak olyan billentyűkombinációk, 
melyekkel bizonyos műveleteket gyorsabban tudunk végrehajtani. I 

A terveken elhelyezett feliratok általában 3D-s rajzi elemek. H 

Egyes tervező/rajzolóprogramokkal más programok által felhasználható 
fájltípusban (pl.: „jpg”) is el tudjuk menteni a rajzot. I 

Egyes tervező/rajzolóprogramokkal - bizonyos feltételek mellett - egyszerre több 
ember is dolgozhat egy terven. I 

 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
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4. feladat 3 pont 
Soroljon fel legalább 2-2 különbözőféle teherhordó szerkezetet az alábbiak szerint! 
 
Függőleges teherhordó szerkezetek (min. 2 db): 

- fal 
- pillér 
- oszlop 
Vízszintes teherhordó szerkezetek (min. 2 db): 

- födém 
- gerenda 
- kiváltó 
- áthidaló 
Ferde teherhordó szerkezetek (min. 2 db): 

- lépcső 
- lejtő 
 
Helyesen megoldott feladatrészenként 1 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatók. 
 
5. feladat 2 pont 
Írja le a homlokzat meghatározását, majd adja meg, hogy egy épületnél leggyakrabban hány 
homlokzat megrajzolására van szükség! 
 
Homlokzat meghatározása: 

Az épületnek/építménynek a terep csatlakozása feletti, látható része. 
Hány homlokzat megrajzolására van szükség leggyakrabban? 4 

 
A homlokzat meghatározásáért 1 pont, a szám megadásáért további 1 pont adható. A homlokzat 
meghatározása más helyes megfogalmazásban is elfogadható. 
 
6. feladat 3 pont 
Sorolja fel a beton összetevőit, majd adjon meg egy példát arra, hány kg/m3 testsűrűségű a 
normál sűrűségű beton! 
 
A beton összetevői: 
- homokos kavics 
- cement 
- víz 
A normálbeton testsűrűsége 2400 kg/m3. 
 
A beton összetevői közül legalább 2 helyes megoldásért 1 pont, mindhárom helyes megoldás 
esetén további 1 pont adható. A testűrűség megadásáért 1 pont adható. A beton összetevőinél 
más helyes megoldás is elfogadható. A testűrűség megadásánál bármely 2000 és 2600 közötti 
számérték elfogadható.  
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7. feladat 2 pont 
Húzza alá az alábbi kőzetek közül az üledékes kőzeteket! 
 
gránit, dolomit, márvány, mészkő, andezit, riolittufa 
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 2-nél több választ jelölt be a vizsgázó, rossz 
válaszonként 1 pontot le kell vonni, a feladatra kapott összpontszám nem lehet nullánál 
kevesebb. 
 
8. feladat 3 pont 
Rajzoljon a megadott helyekre erőt vagy erőket az állításoknak megfelelő módon! 
 

Állítások: Megoldások: 

Két egyensúlyban lévő erő: 
 

Erőpár: 
 

A „o” pont körül negatív nyomatékot okozó 
erő: 

 

 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
 
9. feladat 3 pont 
Válaszoljon az alábbi, tartóval kapcsolatos kérdésekre! 
 

 
 
- Mekkora a megoszló terhet helyettesítő erő (Q) nagysága? 
- Mekkora az FA támaszerő nagysága? 
- Mekkorára kellene változtatni a támaszköz (ℓ2) értékét, ha azt szeretnénk, hogy az FA 

támaszerő értéke 20 kN legyen? 
 = ∗ =   1 pont = ∗ =   1 pont = ∗ = ,   1 pont 
 
Helyes megoldásonként (a fentiek szerint) 1 pont adható.  
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10. feladat 2 pont 
Írja az alábbi fogalmak mellé a mértékegységüket! 
 
Erő: N 
Vonal mentén megoszló teher: N/m 
Forgatónyomaték: N*m 
Nyíróerő: N 
 
Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. Más helyes 
megoldások is elfogadhatók. 
 
11. feladat 3 pont 
Válassza ki a résfalas alapozásra jellemző tulajdonságokat! A táblázatban tegyen „x” jelet a 
helyes kifejezést tartalmazó sorokba! 
 
Tulajdonságok: Válaszok: 
Akkor is alkalmazható, ha a teherhordó talaj mélyen van. x 
Előregyártott technológiával készül, nincs helyszíni vasbetonmunka.  
Elsősorban kis alapterületű, kis terhelésű épületeknél alkalmazzák.  
Felszín alatti tereket is kialakíthatunk vele. x 
Talajvíz esetén nem alkalmazható a technológia.  
Zártsorú beépítésnél (foghíjtelekre) is alkalmazható. x 

 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 3-nál több választ jelölt be a vizsgázó, rossz 
válaszonként 1 pontot le kell vonni, a feladatra kapott összpontszám nem lehet nullánál 
kevesebb. 
 
12. feladat 3 pont 
Írja le a válaszfal fogalmát! 
Sorolja fel, hogy milyen anyagokból (vagy milyen borítással) készülhetnek válaszfalak! 
Legalább 4 különbözőfélét írjon! 
 
Válaszfal fogalma: 
A válaszfal a belső teret kisebb terekre (helyiségekre) osztó, nem teherhordó, vékony 
(térelválasztó) falszerkezetek. 
 
Válaszfalak az alábbi anyagokból (vagy borítással) készülhetnek: 
- égetett agyagtégla 
- vázkerámia válaszfallap 
- pórusbeton válaszfallap 
- gipsz válaszfallap 
- gipszkartonlemez 
- gipszrostlemez 
- fa 
- faforgács lap 
- fémlemez 
A helyes fogalommeghatározásért 1 pont, a válaszfalak anyagai közül legalább 2 feltüntetéséért 
1 pont, legalább 4 feltüntetéséért 2 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatók. 
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13. feladat 3 pont 
Írja az ábrák mellé a kipontozott helyekre, milyen típusú nyílásáthidalókat lát a képeken! 
 
a) 

 monolit vasbeton nyílásáthidaló 
 
b) 

 kerámia kéregelemes elemmagas nyílásáthidaló 
 
c) 

 pórusbeton elemmagas nyílásáthidaló 
 
Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítés II. 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. A megoldások más helyes megnevezéssel is 
elfogadhatók. 
 
14. feladat 3 pont 
Írja le a síkalapok fogalmát, és soroljon fel a síkalapok fajtái közül legalább 4 különböző félét! 
 
Síkalapok fogalma: 
Azokat az alaptesteket, melyek terheiket a talajfelszínhez képest kis mélységben 
(általában kevesebb, mint 3,00 m) adják át a talajnak, síkalapoknak nevezzük. 
 
Síkalapok fajtái: 
- sávalap 
- pontalap 
- gerendaalap 
- gerendarácsalap 
- lemezalap 
- héjalap 
- rövid fúrt cölöpalap 
 
A síkalap fogalmának meghatározásáért 1 pont adható. A síkalapok fajtái közül legalább 2 
felsorolásáért 1 pont, legalább 4 felsorolásáért 2 pont adható. 
A síkalap fogalma más helyes megfogalmazásban is elfogadható. 
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15. feladat 2 pont 
Tüntesse fel a megadott téglalapokban a kerámia- és szilikátanyagok, illetve a beton 
anyagjelölését! 
 

   
 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
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16. feladat 15 pont 
Rajzolja meg az alábbi, vetületi ábrázolási és rekonstrukciós feladatokat! 
 
a) Rajzolja meg a megadott üres téglalapokba a lap alsó részén látható összetett testnek a jelölt 

nézési irányokból látható elöl-, oldal- és felülnézetét! 
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16. feladat folytatása: 
 
b) Rajzolja meg az elöl- és felülnézetével adott, összetett test axonometrikus képét a megadott 

tengelykeresztek felhasználásával! Húzza ki a látható éleket folytonos, a nem látható éleket 
szaggatott vonallal! A tengelyeken látható kis vonalak 1 egységet jelölnek. 
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Értékelés: 
 
a) feladatrész: 
A nézeti képek megszerkesztéséért képenként 3 pont adható. 
 
b) feladatrész: 
Az axonometrikus kép megszerkesztéséért 6 pont adható. 
 
A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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17. feladat 15 pont 
Végezze el az alábbi, építőanyagok vizsgálataival kapcsolatos feladatokat! 
 
a) Ábrázolja az adalékanyag szemeloszlási görbéjét az alábbi szemeloszlási vizsgálati 

eredmények alapján! Sorolja osztályba az adalékanyagot, határozza meg az adalékanyag 
finomsági modulusát! 

 
Az adalékanyag szemeloszlási vizsgálati eredményei: 

Szita 
lyukbősége 

/mm/ 

Fennmaradt anyag Összes 
fennmaradt 

m % 

Összes áthullott 
m % tömeg (g) m % 

32 326 2,98 2,98 97,02 
16 2328 21,29 24,27 75,73 
8 2440 22,31 46,58 53,42 
4 1652 15,11 61,69 38,31 
2 1306 11,94 73,63 26,37 
1 1343 12,28 85,91 14,09 

0,5 660 6,04 91,95 8,05 
0,25 356 3,26 95,21 4,79 

0,125 256 2,34 97,55 2,45 
0,063 204 1,87 99,42 0,58 
tálca 65 0,59 100 0 

Összesen 10936 100 - - 
 
Szemeloszlási görbe ábrázolása: 3 pont 

 
Az adalékanyag minőségi osztálya: I. minőségi osztályú 2 pont 
 
Az adalékanyag finomsági modulusa: 2 pont = , + , + , + , + , + , + , + , + , + ,= ,  
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17. feladat folytatása: 
 
b) Rajzolja meg az alábbi réteges falszerkezet hőfokesési diagrammját a táblázatban megadott 

hőmérsékletértékek alapján! Az ábrán tüntesse fel a bejelölt hőmérsékletértékeket is! 
Nevezze meg, melyik réteg(ek) esik(/esnek) a fagyzónába! Számítsa ki a fagyzóna 
vastagságát, melynek méretét a fal külső szélétől adja meg! 

 

A hőmérsékletérték helye: Hőmérsékletérték: 
A belső levegő hőmérséklete: +22 °C 
A falszerkezet belső felülete: +21,067 °C 
A belső vakolat és a falazóblokk fal határa: +20,947 °C 
A falazóblokk fal és a hőszigetelés határa: +7,778 °C 
A hőszigetelés és külső vakolat határa: -14,608 °C 
A falszerkezet külső felülete: -14,688 °C 
A külső levegő hőmérséklete: -15 °C 

 

 
A hőfokesési diagramm ábrázolásáért 3 pont, a hőmérsékletértékek feltüntetéséért 1 pont 
adható. 
Az alábbi réteg(ek) esik(/esnek) a fagyzónába: külső vakolat, hőszigetelés 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
A fagyzóna szélességének kiszámítása: 
(x-1) / 14,608 = 15 / (7,778 + 14,608) 
x = 10,79 cm 
A helyes megoldásért 2 pont adható. 
Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az 
eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. A megadott pontszámok a megoldottság 
függvényében tovább bonthatók.  
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18. feladat 15 pont 
Oldja meg az alábbi, eredő erő számításával és belső erő ábra rajzolásával kapcsolatos 
feladatokat! 
 
a) Számítsa ki az alábbi, szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit! (Meghatározandó 

értékek: Rx, Ry, R, α, xR, ahol „α” → az „R” eredő erő hatásvonalának vízszintessel bezárt 
szöge, xR → az „R” eredő erő hatásvonalának és az „x” tengely metszéspontjának távolsága 
az „O” origótól). 
Rajzolja vissza az eredő erőt az eredeti ábrába! 

 

 
 
F1x = 20 * cos45° = 14,14 kN ← 
F1y = 20 * sin45° = 14,14 kN ↓ 
F1 erő felbontása: 1 pont 
 = = − , − = − ,  ← 
Rx kiszámítása: 1 pont = = + , = ,  ↓ 

Ry kiszámítása: 1 pont = + = , + , = ,   

„α” szög kiszámítása: 1 pont = = ,,  →  = , ° 

„R” erő kiszámítása: 1 pont = = , ∗, = ,, = ,   

„XR” kiszámítása: 2 pont 
(Ha a nyomaték felírása megtörtént, részpontszámként 1 pont adható.) 
 
Az eredő erő ábrázolása: 1 pont 
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18. feladat folytatása: 
 
b) Rajzolja meg az alábbi, kéttámaszú tartó nyíróerő- (V) és nyomatéki (M) ábráit a jellemző 

értékek feltüntetésével, szabadon választott lépték alapján! Az ábrán megadott 
támaszerőkkel számoljon (az ábrán a támaszerők mellett a megoszló terhet helyettesítő erő 
is feltüntetésre került)! A jellemző keresztmetszetekben ébredő nyomatékok kiszámítását és 
értékeit az ábrák alatt vagy mellett tüntesse fel! 

 

 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = 16,25 * 1 = 16,25 kNm 1 pont 
 
M2 = -1 * (-13,75 * 3) = 41,25 kNm 1 pont 
 
x = 16,25 / 5 = 3,25 m 
M3 = 16,25 * 4,25 - 5 * 3,25 * 3,25 / 2 = 42,66 kNm 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerőábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 2 pont 
 
Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes eredmények is értékelendők. A kerekítések miatt az 
eredményeknél legfeljebb 1%-os eltérés elfogadható. A megadott pontszámok a megoldottság 
függvényében tovább bonthatók. 
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19. feladat 15 pont 
Rajzolja meg az alábbi épületszerkezeti és téglakötési részletrajzokat! Ceruzával dolgozzon! 
 
a) Szerkessze meg az alábbi vázlatrajz alapján egy közbenső födém válaszfalnál felvett 

részletrajzát M 1:10 méretarányban! 

 
- A födém „E” vagy „EU” jelű előregyártott feszített vasbeton gerendás födém. A gerendák 

közé EB 60/19 jelű béléstestek kerülnek elhelyezésre. A födémre 5 cm vastag vasalt 
felbeton kerül. 

- A födémet gerendákra merőleges metszetben (keresztmetszet) ábrázolja! 
- A válaszfal Porotherm 10 N+F anyagú. 
- A válaszfal alatt a nagyobb terhelés miatt duplázza a gerendákat! 
- A padlóburkolat anyaga szabadon választott anyagú úsztatott melegpadló legyen! A padlót 

a szimmetrikus kialakítása miatt elég csak a fal egyik oldalán megrajzolnia. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 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! 
- Írjon rétegrendet a födémről! 

 
RÉSZLETRAJZ M 1:10 
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19. feladat folytatása: 
 
b) Rajzolja meg az alábbi ábrában, M 1:10-es méretarányban egy Porotherm 38 N+F külső 

teherhordó fal és egy Porotherm 38 N+F közbenső fal derékszögű falcsatlakozását 
nútféderes falazóelemekkel! 
- A két egymás feletti réteget egy ábrában ábrázolja, az egyik réteget folytonos, a másik 

réteget szaggatott vonalakkal jelölje! 
- Jelölendők a horony-eresztékes kapcsolatok, a szükséges vágott elemek és a 

habarcskitöltések is. 
- A rajzot lássa el feliratokkal, a szükséges jelölésekkel, méretekkel! 

 
TÉGLAKÖTÉSI RÉSZLETRAJZ M 1:10 
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Értékelés: 
 
a) feladatrész: 
- A födém szerkezeti kialakítása: 2 pont 
- A válaszfal szerkezeti kialakítása: 2 pont 
- A padlószerkezet szerkezeti kialakítása: 2 pont 
- Anyagjelölések, feliratok, méretek megadása, rétegrend felírása: 3 pont 
 
b) feladatrész: 
- Az egyik réteg szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása: 2 pont 
- A másik réteg szabályos téglakötésének helyes szerkezeti megoldása: 2 pont 
- Feliratok, jelölések, méretezések: 2 pont 
 
A javítási-értékelési útmutatóba becsatolt részletrajzok tájékoztató jellegűek, az értékelést 
segítik. Minden más helyes szerkezeti kialakítás elfogadható, értékelendő. A megadott 
pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
 
 


