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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 2 pont 
Írja le, hogyan származtatjuk a kúpfelületet, majd rajzoljon le két képével egy kúpot! 
 
Kúpfelület származtatása: Kúp ábrázolása két képével: 

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

Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más helyes megoldás is elfogadható. 
 
2. feladat 2 pont 
Válaszoljon az alábbi tetővel kapcsolatos kérdésekre! 
 

 
 
Hány vápa található a tetőn? 3 
 
Hány vízszintes helyzetű gerinc található a tetőn? 1 
 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
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3. feladat 2 pont 
Ábrázoljon két képével egy pontot a 3. térnegyedben, illetve egy 2. vetítősíkot (3 pont 
segítségével bármelyik térnegyedben)! 
 
Pont ábrázolása a 3. térnegyedben: 2. vetítősík ábrázolása (3 pont segítségével 

bármelyik térnegyedben): 
 

 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más helyesen megrajzolt megoldások is elfogadhatók. 
A rendezőket nem kötelező feltüntetni. 

 
4. feladat 2 pont 
Írja a táblázat megfelelő rovatába a CAD programoknál használt elemeket dimenziószámuk 
alapján! 

szöveg,  födémszerkezet,  kitöltés,  méretezés,  beépített bútorok,  sraffozás 
 

2D 3D 
szöveg 
kitöltés 

méretezés 
sraffozás 

födémszerkezet 
beépített bútorok 

Bármelyik 3 vagy 4 vagy 5 helyes megoldásra 1 pont, 6 helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
5. feladat 2 pont 
Képezzen párokat a víztelenítési munkákkal kapcsolatos szakkifejezésekből és jellemzőikből! 
Írja a megfelelő betűjelet a sorszámok mellé! 

1. nyílt víztartás A: anód, katód 
2. talajvízszint-süllyesztés B: szívózsomp 
3. elektroozmózis C: fagyasztólándzsa 
4. talajfagyasztás D: oldalzárás, fenékzárás 
5. vízkizárás E: vákuumkút 

 

1. - B 2. - E 3. - A 4. - C 5. - D 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 vagy 5 helyes megoldásra 2 pont adható.
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6. feladat 2 pont 
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 
 

Állítás I/H 
Az építészeti műszaki tervező feladata a szakmai és beruházói elvárásoknak 
megfelelő építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése, ellenőrzése és a 
hatóságokkal való egyeztetés. 

I 

Szabadon álló beépítés esetén az egyik építési határvonal a telek egyik oldalhatárára 
esik. H 

A felelős műszaki vezető felel többek között a munkavégzés szakszerűségéért, az 
építmény építési engedélynek és tervdokumentációnak megfelelő megvalósításáért. I 

Az építési telken belül az előkert mérete a kialakult méret vagy 5 méter. I 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
7. feladat 2 pont 
Válaszoljon egy építési telek beépítésével kapcsolatos alábbi kérdésekre! 
A telek téglalap alaprajzú, 18 · 50 méter méretű. 
 
Legfeljebb mekkora lehet a beépített terület nagysága, ha a teleknek legfeljebb 30%-a 
beépíthető? 
 
18 · 50 · 0,3 = 270 m2 
 
Legfeljebb mekkora lehet az épület összes szintjének alapterülete, ha a szintterületi mutató 0,6? 
 
18 · 50 · 0,6 = 540 m2 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. A részszámításokat nem szükséges feltüntetni. 
 
8. feladat 2 pont 
Melyik építőanyagra vonatkoznak az alábbi jelölések? 
Elég csak az építőanyag fajtáját megneveznie. 
 
Jelölés Az építőanyag megnevezése 

C30 Fa 
S355 JR (Szerkezeti) acél 
Hvb-5 (Belső vakoló) habarcs 
B500 Betonacél 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható.  
A megoldások a zárójelbe tett részek nélkül is elfogadhatók. 
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9. feladat 2 pont 
Sorolja fel a friss betonkeverék jellemzőit! Legalább 4 jellemzőt tüntessen fel! 
 
- betonösszetétel (receptúra) 
- víz-cement tényező 
- bedolgozási tényező 
- konzisztencia 
- bedolgozhatóság 
- levegőtartalom 
- testsűrűség 
- telítettség 
- zöldszilárdság 
 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 vagy több helyes megoldásra 2 pont adható. 
Más helyes megoldás is elfogadható. 

 
10. feladat 2 pont 
Az ábrák alatt nevezze meg, milyen építőanyagok vizsgálata látható! 
Az építőanyagokat kell megnevezni, nem az eszközöket. 
 

 
 

adalékanyag 
 

kötőanyag 
 

beton 
 

bitumen 
 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
Az „adalékanyag” és a „kötőanyag” helyett bármelyik konkrét adalékanyag, illetve 

kötőanyag, (pl. homokos kavics, cement stb.) is elfogadható. 
 

Forrás: Szerényi Attila–Szerényi István: Építőanyagok, Szega Books Kft., 2017
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11. feladat 2 pont 
Válassza ki az alábbi tartó belső erő ábráival kapcsolatos helyes állítást! Válaszát a helyes 
válasz előtti betűjel bekarikázásával vagy a helyes válasz aláhúzásával jelölje! 

A: A normálerő ábra hibás. 
B: A nyíróerő ábra hibás. 
C: A nyomatékábra hibás. 
D: Az egyik ábra sem hibás. 

A helyes válaszért 2 pont adható. 
Ha több válaszlehetőséget is bejelölt a vizsgázó, a feladatra pont nem adható. 

 
12. feladat 2 pont 
Írja le az eredő erő fogalmát, majd tüntesse fel a jelölését és a mértékegységét! 
 
Az eredő erő fogalma: 
Azt az erőt, mely a testen ugyanazt a hatást kelti, mint egy adott erőrendszer, eredő erőnek 
nevezzük. 
Az eredő erő jele: R 
Az eredő erő mértékegysége: N 

Az eredő erő fogalmának meghatározásáért 1 pont, az eredő erő jelölésének és 
mértékegységének feltüntetéséért további 1 pont adható. 

Az eredő erő fogalma más helyes megfogalmazásban is elfogadható. 
 
13. feladat 2 pont 
Váltsa át az alábbi mértékegységeket! 
 
1 N = 0,001 kN 
1 N/mm = 1 kN/m 
1 N/mm2 = 1000000 N/m2 
1 kN/m3 = 1000 N/m3 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
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14. feladat 2 pont 
Sorolja fel az erők/terhek fajtáit, majd tüntessen fel mindegyikre legalább egy építőipari példát! 
 
Az erők/terhek fajtái Példa az erők/terhek fajtáira 

koncentrált erő pillér terhe az alaptestnél 

vonal mentén megoszló teher födémre épített válaszfal terhe 

felületen megoszló teher hóteher 
A táblázat legalább 3 cellájának helyes kitöltéséért 1 pont, legalább 6 cellájának helyes kitöl-

téséért 2 pont adható. Más helyes megoldások is elfogadhatók. 
 
15. feladat 2 pont 
Nevezze meg, mit jelölnek a számok az ábrákon! 
 

 
1.: fugaszalag 

 

 
2.: szigetelést tartó fal 

Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítés II. Szega Books Kft., 2019 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Más azonos jelentésű helyes megoldás is elfogadható. 
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16. feladat 2 pont 
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 
 

Állítás I/H 

A kéregpanelek szállítás és mozgatás közben sérülésre érzékenyek. I 

A hőhidak számát tagoltabb épülettömeggel csökkenteni lehet. H 

A román keresztboltozat két-két szemben levő homlokívet összekötő 
záradékvonalai emelkedők, a boltgerincek félkör alakúak. I 

A talajvíznyomás elleni szigetelés esetén a mozgási hézag vonalában az aljzatot is 
megszakítjuk. I 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
 
17. feladat 2 pont 
Sorolja fel, hogy a lakóépületekben milyen forrásokból keletkezhet pára! Legalább négy 
különböző példát írjon! 
 
- emberek kipárolgása, légzése 
- főzésből adódó pára 
- mosásból adódó pára 
- mosogatásból adódó pára 
- zuhanyzásból adódó pára 
- növények párolgása 
- építési nedvességből származó pára 
 

Bármelyik 2 vagy 3 helyes megoldásra 1 pont, 4 vagy több helyes megoldásra 2 pont adható. 
Más helyes megoldás is elfogadható. 

 
18. feladat 2 pont 
Sorolja fel a födémek fajtáit az épületen belüli elhelyezkedésük és az építési technológiájuk 
szerint! Mindkét esetben legalább 3-3 fajtát írjon! 
 

A födémek fajtái 

az épületen belüli elhelyezkedésük alapján az építési technológiájuk alapján 

pincefödém előregyártott födém 
közbenső födém monolit födém 
zárófödém félmonolit födém 
 szerelt födém 

Bármelyik 3 vagy 4 vagy 5 helyes megoldásra 1 pont, 6 helyes megoldásra 2 pont adható. 
Oszloponként legfeljebb 3 megoldás fogadható el. Más helyes megoldás is elfogadható. 
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19. feladat 2 pont 
Az alábbiakban egy lépcső alaprajzát és metszetét látja. 
Hány cm egy lépcsőfok fellépőjének magassága (m=?), ha a szintmagasság 3,06 m? 
Hány cm egy lépcsőfok belépőjének szélessége (sz=?), ha az átlagos lépéshosszhoz (63 cm) 
leginkább igazodó, kényelmes lépcsőt szeretnénk kialakítani? 
 

 
Az ábrák forrása: Bársony István: Magasépítés II. Szega Books Kft., 2019 

 
m = 306 / 18 = 17 cm 
 
sz = 63 – 2 · 17 = 29 cm 
 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
A megoldás a számítás részleteinek feltüntetése nélkül is elfogadható. 

 
20. feladat 2 pont 
Sorszámozással tegye megfelelő sorrendbe a kerámiaelemes félmonolit födém (Porotherm 
födém) építésének lépéseit! 
 
3. a béléstestek elhelyezése 

1. alátámasztó állványzat elhelyezése 

6. kibetonozás 

5. betonacél háló elhelyezése 

4. bekötővasak elhelyezése 

2. a gerendák elhelyezése 

 
Bármelyik 3 vagy 4 vagy 5 helyes megoldásra 1 pont, 6 helyes megoldásra 2 pont adható. 
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21. feladat 10 pont 
Végezze el az alábbi, ábrázoló geometriai szerkesztési feladatokat! 
 
a) Az alábbi ábrán egy négyzet alapú gúlát (ABCDE) és egy négyzet alapú hasábot 

(FGHIJKLM) lát egymás mellé elhelyezve, 3 képével ábrázolva. 
Szerkessze meg a testek és a V2 jelű második vetítősík síkmetszését! 
- Jelölje mindhárom képen a síkmetszés során keletkező pontokat! 
- Kösse össze a keletkező síkmetszet pontjait! 
- A metszősíkok mentén a testek V2 sík feletti részét távolítsa el (csonkolja)! 
- Húzza ki a testek megmaradó (csonkolt) részét! 

 

 
 
Értékelés: 
A metszéspontok jelölése és összekötésük: 3 pont 
A testek megmaradó részének kihúzása: 2 pont 
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21. feladat folytatása: 
 
b) Az a) feladatrészben látható gúlát és hasábot más módon helyeztük el. 

Szerkessze meg a testek áthatását! 
- Lássa el jelölésekkel az áthatás során keletkező metszéspontokat! 
- Kösse össze a keletkező metszéspontokat! 
- Húzza ki a testeket a láthatóság alapján! A látható éleket folytonos, a nem látható éleket 

szaggatott vonallal jelölje! 
- A gúla és a hasáb látható részeit színezze ki testenként különböző színűre, vagy lássa el 

őket különböző jelölésekkel! (A színezést egymástól jól megkülönböztethető sötétebb és 
világosabb szürke színekkel vagy színes ceruzával is végrehajthatja. Ha jelölésekkel 
különbözteti meg a testeket, a jelölések lehetnek pl. különféle sraffozások is.) 

 

 
 
Értékelés: 
A metszéspontok jelölése és összekötésük: 3 pont 
A gúla és a hasáb kihúzása és színezése (vagy sraffozása): 2 pont 

 
A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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22. feladat 10 pont 
Egy keverék elkészítéséhez két adalékanyag-halmaz („1.” és „2.” jelű) áll rendelkezésre. 
Végezze el az adalékanyagok vizsgálataival kapcsolatos alábbi feladatokat! 
 
a) Egészítse ki az alábbi szemmegoszlási vizsgálati jegyzőkönyvet! 
 

„1.” jelű adalékanyag-halmaz 

 

„2.” jelű adalékanyag-halmaz 

Szita-
átmérő 
(mm) 

Fenn-
maradt 
anyag 

(g) 

Fenn-
maradt 
anyag 
(%) 

Összes 
fenn-

maradt 
(%) 

Összes 
át-

hullott 
(%) 

Szita-
átmérő 
(mm) 

Fenn-
maradt 
anyag 

(g) 

Fenn-
maradt 
anyag 
(%) 

Összes 
fenn-

maradt 
(%) 

Összes 
át-

hullott 
(%) 

24 0 0,00 0,00 100,00 24 0 0,00 0,00 100,00
16 30 3,19 3,19 96,81 16 9 1,41 1,41 98,59 
8 150 15,96 19,15 80,85 8 200 31,25 32,66 67,34 
4 300 31,91 51,06 48,94 4 180 28,13 60,79 39,21 
2 150 15,96 67,02 32,98 2 75 11,72 72,51 27,49 
1 20 2,13 69,15 30,85 1 75 11,72 84,23 15,77 

0,5 7 0,74 69,89 30,11 0,5 55 8,59 92,82 7,18 
0,25 120 12,77 82,66 17,34 0,25 20 3,13 95,95 4,05 
0,125 110 11,70 94,36 5,64 0,125 15 2,34 98,29 1,71 
0,063 50 5,32 99,68 0,32 0,063 10 1,56 99,85 0,15 
tálca 3 0,32 100,00 0,00 tálca 1 0,16 ≈100 ≈0 

- 940 - - - - 640 - - - 
A táblázat kitöltéséért mindkét halmaz tekintetében 2-2 pont, azaz összesen 4 pont adható. 

(Halmazonként legalább két oszlop helyes kitöltéséért 1 pont megadható.) 
 
b) Számítsa ki mindkét adalékanyag-halmaz finomsági modulusát! 
 
Az „1.” jelű anyag finomsági modulusa: 
 = , + , + , + , + , + , + , + , + ,= ,  

Az „1.” jelű anyag finomsági modulusának meghatározásáért 1 pont adható. 
 
A „2.” jelű anyag finomsági modulusa: 
 = , + , + , + , + , + , + , + , + ,= ,  

A „2.” jelű anyag finomsági modulusának meghatározásáért 1 pont adható. 
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22. feladat folytatása: 
 
c) Ábrázolja mindkét anyag szemmegoszlási görbéjét! Az ábrán jelölje, melyik görbe melyik 

jelű anyaghoz tartozik! 
 

 
 

A görbék ábrázolásáért 1-1 pont, összesen 2 pont adható. 
 
d) A két anyagot milyen arányban kell összekeverni, ha azt szeretnénk, hogy a keletkező 

keverék finomsági modulusa mk=5,80 legyen? 
 
a1 · m1 + a2 · m2 = mk 
a1 + a2 = 1 
a2 = 1 – a1 
a1 · 5,56 + a2 · 6,39 = 5,8 
a1 · 5,56 + (1 – a1) · 6,39 = 5,8 
a1 · 5,56 + 6,39 – 6,39 · a1 = 5,8 
–0,83 · a1 + 6,39 = 5,8 
0,59 = 0,83 · a1 
a1 = 0,71 → 71% 
a2 = 1 – a1 = 1 – 0,71 = 0,29 → 29% 
 
„1.” jelű anyag: 71% „2.” jelű anyag: 29% 

Az összefüggés felírásáért 1 pont, a helyes végeredmény meghatározásáért 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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23. feladat 10 pont 
Oldja meg az alábbi támaszerő-számítással és inercianyomaték-számítással kapcsolatos 
feladatokat! 
 
a) Számítsa ki az alábbi merev test támasztóelemeiben ébredő egyensúlyozó támaszerőket! A 

kapott eredményeket tüntesse fel az ábrában! 
Meghatározandó értékek: 
- FAx: Az „A” támasznál keletkező támaszerő vízszintes összetevője. 
- FAy: Az „A” támasznál keletkező támaszerő függőleges összetevője. 
- FB: A „B” támasznál keletkező támaszerő. 

 

 
 
Támaszerők kiszámítása: 
∑MA = 0 
10 · 7 · 1,5 + 30 · 2 – 5 · 2 + 40 – FB · 5 = 0 
FB = 39 kN ↑ 2 pont 
 
∑Fix = 0 
20 – 5 – FAx = 0 
FAx = 15 kN ← 1 pont 
 
∑Fiy = 0 
10 · 7 + 30 – 39 – FAy = 0 
FAy = 61 kN ↑ 2 pont 
 
A kapott eredmények visszarajzolása: 1 pont 
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23. feladat folytatása: 
 
b) Számítsa ki az alábbi síkidom inercianyomatékainak értékeit a főtengelyekre (a síkidom 

súlypontján átmenő vízszintes és függőleges tengelyekre)! 
Az ábrán segítségképpen 3 részre felbontásra került a síkidom. Megadásra került a 
síkidomrészek súlypontjainak távolsága, illetve a teljes síkidom súlypontjának távolsága is 
a síkidom szélén található „x” és „y” tengelyektől számítva. 
Meghatározandó értékek: 
- IX: Az inercianyomaték értéke a vízszintes súlyponti tengelyre. 
- IY: Az inercianyomaték értéke a függőleges súlyponti tengelyre. 

 = · + · · , = ,   = · + · · , = ,   = · + · · , = ,   = + + = , + , + , = ,   
IX1 vagy IX2 vagy IX3 közül legalább 2 érték kiszámításáért 1 pont, helyes IX eredményért 

összesen adható: 2 pont = · = ,   = · = ,   = · = ,   = + + = , + , + , = ,   
IY1 vagy IY2 vagy IY3 közül legalább 2 érték kiszámításáért 1 pont, helyes IY eredményért 
összesen adható: 2 pont 
Megjegyzés: IX és IY esetében a részeredmények kiszámítása nélkül is elfogadható a megoldás. 

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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24. feladat 10 pont 
Rajzolja meg az alábbi tartók 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! 
 
a) konzoltartó: 
 

 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
 
M1 = –54 kNm 
M2 = –54 + 18 · 1 = –36 kNm 
M3 = –1 · 10 = –10 kNm 
A fenti 3 nyomaték helyes felírásáért adható: 1 pont 

(Az M1 és az M3 értékét elég csak az ábrán feltüntetni.) 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 2 pont 
 
Alakhelyes nyomatéki ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 1 pont 
  



Magas- és mélyépítési ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 18 / 22 2021. október 22. 

24. feladat folytatása: 
 
b) kétoldalt konzolos kéttámaszú tartó: 

 
 
Nyomatékok értékeinek felírása az egyes keresztmetszetekben: 
M1 = –4 · 2 · 1 = –8 kNm 
M2 = 30,17 · 3 – 4 · 2 · 4 – 8 · 3 · 1,5 = 22,51 kNm 
M3 = 30,17 · 3 – 4 · 2 · 4 – 8 · 3 · 1,5 + 15 = 37,51 kNm 
M4 = –1 · (8 · 2 · 1 – 6 · 2) = –4 kNm 
 
x1 = 22,17 / 8 = 2,77 m 
M5 = 30,17 · 2,77 – 4 · 2 · 3,77 – 8 · 2,77 · 2,77 / 2 = 22,72 kNm 
x2 = 6 / 8 = 0,75 m 
M6 = –1 (8 · 0,75 · 0,75 / 2 – 6 · 0,75) = 2,25 kNm 
A nyomatékértékek közül legalább 3 felírásáért 1 pont, az összes felírásáért 2 pont adható. 
 
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 kerekítések miatt az eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 

A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók.
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25. feladat 10 pont 
Szerkessze meg M 1:20 méretarányban a lap alján látható, többszintes erkélyes épület 
vázlatrajzán bekeretezett falmetszetet a következő oldalon! Az alábbi ábra alapján dolgozzon, 
vegye figyelembe a megadott méreteket és megjegyzéseket! 
 
A feladat részletezése: 
- Beton sávalap készül 60 cm szélességben, ami a lábazati fal alatt szimmetrikusan helyezkedik 

el. 
- A felmenő falazat 30 cm vastag Porotherm téglából készült. 
- A földszint feletti födém és az erkélylemez is méretezett monolit vasbeton lemez. 
- Mindegyik belső padló esetében úsztatott, hideg burkolatú padlószerkezetet ábrázoljon! 
- A főfalra 15 cm hőszigetelés kerül. 
- A szerkezeti elemek kapcsolatainál törekedjen a hőhídmentes kialakításra! 
- Az erkélylemez csatlakozásánál alkalmazhat hőhídmegszakítót vagy körbe is hőszigetelheti 

az erkélylemezt. 
- 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 felmenő falról, az erkélylemezről, a födémről és a földszinti padlóról! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
 
 

 
 
Értékelés: 
- Az alapozás, a lábazati fal, a felmenő fal és a koszorú ábrázolása: 3 pont 
- Az erkélylemez, a földszinti padló és az emeleti födém kialakítása: 4 pont 
- Rétegrendek, feliratok, méretek, anyagjelölések megadása: 3 pont 

 
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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25. feladat kidolgozása: 
FALMETSZET M 1:20 
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26. feladat 10 pont 
Szerkessze meg az alábbi, födémek és válaszfalak csatlakozását ábrázoló épületszerkezeti 
részletrajzokat M 1:10 méretarányban! 
a) Szerkessze meg az alábbi vázlatrajz alapján egy vasbeton lemezfödém és egy gipszkarton 

válaszfal csomópontját! 

 
- A födém 20 cm vastag méretezett monolit vasbeton lemezfödém. 
- Mindegyik padló esetében úsztatott, hideg burkolatú padlószerkezetet ábrázoljon! 
- A válaszfal szerkezete fémvázra szerelt gipszkarton (szerelt fal). 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti megoldásokat és méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a födémről és a válaszfalról! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 

 
Értékelés: 
- Szerkezeti kialakítás: 3 pont 
- Rétegrendek, feliratok, méretek, anyagjelölések megadása: 2 pont
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26. feladat folytatása: 
 
b) Szerkessze meg az alábbi vázlatrajz alapján egy Porotherm födém és egy vázkerámia 

válaszfallapokból készülő válaszfal csomópontját! 

 
- A födém Porotherm rendszerből készül. A födémet gerendákra merőleges metszetben 

(keresztmetszet) ábrázolja! A födémkialakításnál figyelembe kell venni a válaszfal terhét. 
- Mindegyik padló esetében úsztatott, hideg burkolatú padlószerkezetet ábrázoljon! 
- A válaszfal Porotherm válaszfallapokból készül. 
- Korszerű anyagokat, szerkezeti megoldásokat alkalmazzon! 
- Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti megoldásokat és méreteket szabadon, az 

előírásokat betartva felveheti. 
 
- Írjon rétegrendet a födémről és a válaszfalról! 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 

RÉSZLETRAJZ M 1:10 

 
Értékelés: 
- Szerkezeti kialakítás: 3 pont 
- Rétegrendek, feliratok, méretek, anyagjelölések megadása: 2 pont 

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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