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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 
Nevezze meg, milyen testek nézeti képeit (elölnézet és felülnézet) látja az alábbi ábrákon! 
Válaszait az ábrák alá a kipontozott vonalakra írja! 
 

 
 
 kocka gúla henger 
 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
 
2. feladat 3 pont 
Az ábrán egy egyenes két képét látja, válassza ki és jelölje meg X-szel az egyenessel 
kapcsolatos helyes állításokat! 
 

 
 

Az ábrán egy első vetítőegyenes látható. X 
Az ábrán egy második vetítőegyenes látható.  
Az egyenes első képe egy pontnak látszik. X 
Az egyenes második képe egy pontnak látszik.  
Az egyenes merőleges a második képsíkra.  
Az egyenes merőleges az első képsíkra. X 

 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 3-nál több választ jelölt be, a hibás megoldásokra 

1-1 pontot le kell vonni, a feladatra kapott pontszám 0-nál nem lehet kevesebb. 
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3. feladat 2 pont 
Válassza ki és jelölje meg X-szel a tervező- és rajzolóprogramokkal kapcsolatos helyes 
állításokat! 
 

Egyes tervező-/rajzolóprogramokkal mentett rajzok fájlformátuma lehet: XLS, 
DOCX.  

A tervezőprogramokkal történő rajzolás során célszerűen különböző fóliákat lehet 
létrehozni, és igény szerint ki- és be lehet kapcsolni azok használatát. X 

Az elkészült tervek kinyomtatása során ellenőrizni kell a helyes méretarányt, és 
szükség szerint be kell állítani. X 

A tervek méretmeghatározása során a kótavonalra nem a valódi méretet, hanem a 
terven lemérhető méretet írjuk.  

Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 2-nél több választ jelölt be, a hibás megoldásokra 
1-1 pontot le kell vonni, a feladatra kapott pontszám 0-nál nem lehet kevesebb. 

 
4. feladat 3 pont 
Sorolja fel a talajból származó nedvességek fajtáit! Válaszait az alábbi szöveg kipontozott 
helyeire írja! 
 
A talajvíz a vízzáró talajréteg feletti vagy ilyen rétegek közötti lazább talajban helyezkedik el, 

esetleg nyomás alatt áll. Helyét, felületét, mozgási irányát és áramlási sebességét a vízzáró 

talajréteg helyzete, lejtésszöge, a nyomáskülönbség és a laza talajréteg áramlási ellenállása 

határozza meg. Hidrosztatikai nyomást fejt ki az épületszerkezetekre. 

A talajnedvesség a talajszemcsékhez tapadó, az üregeket és hézagokat részben vagy teljesen 

kitöltő, kötött víz. Annál nagyobb a talaj nedvességtartalma, minél kisebbek a talaj szemcséi. 

A talajpára a talajban jelen lévő, állandóan párolgó nedvesség. Ezt a párolgást megszüntetni 

nem lehet, csak megfelelő módon védekezni ellene. 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
 
5. feladat 2 pont 
Írja a táblázat megfelelő rovatába az alábbi építési tevékenységeket! 
 

lakóépület falazása,  csatornaépítés,  alagútépítés,  cölöpalapozás,  födémbetonozás,  
hidegburkolás 

 
Magasépítő ipar Mélyépítő ipar 

lakóépület falazása 
födémbetonozás 
hidegburkolás 

 

csatornaépítés 
alagútépítés 

cölöpalapozás 
 

Bármelyik 3-5 helyes megoldásra 1 pont, 6 helyes megoldásra 2 pont adható.
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6. feladat 3 pont 
Hogyan nevezzük az alábbi keresztmetszetekkel megadott építési fa termékeket? 
 
Méret (mm) Megnevezés 

25x50x6000 léc 
25x200x3000 deszka 
50x250x5000 palló 
50x100x6000 zárléc 
100x200x6000 gerenda 

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

5 helyes megoldásra 3 pont adható. 
 
7. feladat 2 pont 
Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavak felhasználásával! 
Minden pontozott vonalra csak egy kiegészítést kell beilleszteni. 
(A megadott szavak a helyesírási szabályok betartása érdekében toldalékokkal kiegészíthetők.) 
 
Választási lehetőségek: 
márga, bazalt, perlit, klinker, portland, gipszkő, törtbeton, cement, kohósalak, pernye 
 
A cement előállításához mészkövet, agyagot és márgá -t használnak. Ezeket az alapanyagokat 

a vegyi összetétel függvényében megfelelő arányban összekeverik, és kb. 1350–1500 °C 

hőmérsékleten kiégetik. Az égetés során kapott anyagot klinker-nek nevezzük, mely 

különböző nagyságú rögökből álló, szürkészöld vagy zöldesfekete színű üveges anyag. 

Az így kapott anyag finomra őrlésével kapott anyag a cement. Ez az őrlemény még nem 

használható építőipari célra, mert rendkívül gyorsan köt. A kötési idő növelése érdekében az 

őrleményhez megfelelő mennyiségű gipszkő őrleményt adnak. Az így nyert terméket nevezzük 

portlandcementnek. 

 
Bármelyik 1 vagy 2 helyes megoldásra 1 pont, 3 vagy 4 helyes megoldásra 2 pont adható. 
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8. feladat 3 pont 
Nevezze meg a felsorolt választási lehetőségek közül választva, milyen tartókat látunk az alábbi 
ábrákon! Válaszait az ábrák melletti kipontozott helyekre írja! 
Minden pontozott vonalra csak egy kiegészítést kell beilleszteni. 
 
Választási lehetőségek: 
konzoltartó, kéttámaszú tartó, statikailag határozatlan tartó, rácsos tartó, Gerber-tartó, 
háromcsuklós tartó 

rácsos tartó 

 

 
 

kéttámaszú tartó 

 

 
 

Gerber-tartó 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
9. feladat 3 pont 
Válassza ki és jelölje meg X-szel a helyes állításokat! 
 

A statika alaptételeit más néven axiómáinak is nevezzük. X 

A Gerber-tartó statikailag határozatlan tartószerkezet.  
A rácsos tartó azon rúdjait, melyekben csak nyomóerő keletkezik, vakrudaknak 
nevezzük.  

A vonal mentén megoszló teher mértékegysége a N/m. X 

A nyíróerő a tartó tengelyére merőleges belső erő. X 

A statika II. alaptétele két erő egyensúlyáról szól.  
Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 3-nál több választ jelölt be, a hibás megoldásokra 

1-1 pontot le kell vonni, a feladatra kapott pontszám 0-nál nem lehet kevesebb. 
 
10. feladat 2 pont 
Válaszoljon az erő forgatónyomatékával kapcsolatos alábbi kérdésekre! 
 
a) Írja le az erő forgatónyomatékának fogalmát! 
Az erő és az erőkar szorzatát forgatónyomatéknak nevezzük. 
b) Írja le, hogyan határozzuk meg a forgatónyomaték előjelét (pozitív/negatív)! 
A forgatónyomaték előjele pozitív, ha az erő a forgáspont körül az óramutató járásával 
megegyezően forgat, illetve negatív, ha azzal ellentétesen forgat. 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
A megoldások más helyes megfogalmazásban is elfogadhatók.
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11. feladat 3 pont 
Soroljon fel a vázkerámia falazatok legfontosabb előnyös tulajdonságai közül legalább három 
különbözőt! 
 
- gyors kivitelezhetőség 
- kedvező habarcsfelhasználás 
- kedvező hőtechnikai tulajdonság 
- méretrendjükhöz kiegészítő elemek kapcsolódhatnak (pl. áthidalók) 
 

Helyes megoldásonként 1 pont, de összesen legfeljebb 3 pont adható. 
Más helyes megoldások is elfogadhatók. 

 
12. feladat 3 pont 
Képezzen párokat az alábbi táblázat különböző oszlopaiban feltüntetettekből! Írja a megfelelő 
betűjelet a sorszámok mellé! 
 
1. bevilágító akna A. a fal hosszirányával párhuzamos a hossztengelye 

2. futótégla B. feszített vasbeton gerenda 

3. légakna C. a szerelt válaszfal függőleges tartóprofilja 

4. Porotherm tégla D. angol akna 

5. E-gerenda E. vázkerámia  

6. CW profil F. kis méretű légudvarnak tekinthető 
 

1. - D 2. - A 3. - F 4. - E 5. - B 6. - C 
 

Bármelyik 1 vagy 2 helyes megoldásra 1 pont, 3 vagy 4 helyes megoldásra 2 pont, 
 5 vagy 6 helyes megoldásra 3 pont adható. 

 
13. feladat 3 pont 
Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 
 

Állítás I/H 

Pórusbeton falazóelemek vastagsága 37,5 cm is lehet. I 
A kerámiaelemes félmonolit födém (Porotherm födém) béléstestjeinek 
tengelytávolsága kizárólag 60 cm lehet. H 

A szerelt válaszfalak vízszintes falprofiljainak (UW) szélessége 50, 75 és 100 mm 
is lehet. I 

 
Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
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14. feladat 3 pont 
Nevezze meg, milyen épületszerkezeteket lát az ábrákon! 
 

(elemmagas nyílás)áthidaló 

(tégla) boltöv/boltív 

(donga)boltozat 

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

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
A megoldások a zárójelbe tett részek nélkül is elfogadhatók. 

 
15. feladat 2 pont 
Karikázza be azokat a betűket, amelyek a megkezdett mondat helyes befejezéseit jelölik! 
Válaszát aláhúzással is jelölheti. 
 
A sávalap … 
 
A. a falszerkezetet pontszerűen alátámasztó szerkezet. 
B. a falszerkezetet teljes hosszában alátámasztó szerkezet. 
C. a falszerkezetnél általában szélesebb. 
D. akkor készül, ha a felszínhez közelebbi talajrétegek nem megfelelő teherbírásúak. 
E. költséges eljárás a többi alapozási móddal szemben. 

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.
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16. feladat 15 pont 
Végezze el az alábbi síkmetszési és vetületi ábrázolási feladatokat! 
 
a) Szerkessze meg az alábbi gúla és a V2 jelű második vetítősík síkmetszését! 

- Jelölje mindkét képen a síkmetszés során keletkező pontokat! 
- Kösse össze a keletkező síkmetszet pontjait! 
- A metszősíkok mentén a gúla V2 sík feletti részét távolítsa el (csonkolja)! 
- Húzza ki a gúla megmaradó (csonkolt) részét! 

 

 
 

A síkmetszet megszerkesztéséért 4 pont, a gúla kihúzásáért 3 pont adható. 
 
b) Válaszoljon az a) feladatrészben található ábrával kapcsolatban az alábbi kérdésekre! 
 
A gúlának melyik pontja van legtávolabb a 2. képsíktól? D 1 pont 
 
A V2 sík a gúlának melyik élét metszi el legközelebb a K1 képsíkhoz? CE 1 pont 
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16. feladat folytatása: 
 
c) Rajzolja meg a jelölt nézési irányokból az axonometriában megadott test 3 irányú nézeti 

képét (elölnézet, oldalnézet, felülnézet)! 
- A test egymásra merőleges befoglaló méretei 8·12·5 egység. 
- Az ábrán látható számok az élek hosszát jelentik egységben. 

 

 
A test elölnézetének megszerkesztése: 2 pont 
A test oldalnézetének megszerkesztése: 2 pont 
A test felülnézetének megszerkesztése: 2 pont 
 

A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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17. feladat 15 pont 
Végezze el az alábbi, adalékanyag vizsgálataival kapcsolatos feladatokat! 
 

a) Egészítse ki az alábbi szemmegoszlási vizsgálati jegyzőkönyvet! 
Szitaátmérő 

(mm) 
Fennmaradt 
anyag (g) 

Fennmaradt 
anyag (%) 

Összes 
fennmaradt (%) 

Összes áthullott 
(%) 

24 0 0,00 0,00 100,00 
16 28 4,76 4,76 95,24 
8 120 20,41 25,17 74,83 
4 120 20,41 45,58 54,42 
2 88 14,97 60,55 39,45 
1 70 11,90 72,45 27,55 

0,5 65 11,05 83,50 16,50 
0,25 49 8,33 91,83 8,17 

0,125 25 4,25 96,08 3,92 
0,063 20 3,40 99,48 0,52 
tálca 3 0,51 99,99≈100 0,01≈0 

- 588 - - - 
Helyesen kitöltött oszloponként 2 pont, összesen 6 pont adható. 

(Oszloponként legfeljebb 2 hiba esetén 1 pont megadható.) 
b) Ábrázolja a szemmegoszlási görbét! Egészítse ki a megfelelő tengelyfeliratokkal! 

Szemmegoszlási görbe 

 
A hiányzó feliratokért 1-1 pont, a görbe ábrázolásáért további 2 pont adható.
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17. feladat folytatása: 
 
c) Állapítsa meg az adalékanyag legnagyobb névleges szemnagyságát! 
 
Dmax = 16 mm 

A helyes megoldásért 1 pont adható. 
 
d) Határozza meg az adalékanyag minőségi osztályát! 
 
Minőségi osztály: I. 

A helyes megoldásért 1 pont adható. 
 
e) Milyen mérőszámmal lehet az adalékanyag szemmegoszlási görbéjét jellemezni? (Nem 

szükséges kiszámítani.) 
 
finomsági modulus 

A helyes megoldásért 1 pont adható. 
 
f) Határozza meg a fenti adalékanyag víztartalmát %-ban, ha természetes állapotban az 

adalékanyagból vett minta tömege 50 gramm volt, mely 105 °C hőmérsékleten kiszárítva 
4,5 grammal csökkent! 

 = − · = − ,, · = , % 

A képlet felírásáért 1 pont, az eredményért további 1 pont adható. 
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18. feladat 15 pont 
Oldja meg az alábbi, eredő erő számítással és belső erő ábra rajzolással 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! 

 

 
 
F2x = 150 · cos45° = 106,07 kN → 
F2y = 150 · sin45° = 106,07 kN ↓ 
F2 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 konzolos kéttámaszú tartó nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábráit 

szabadon választott lépték alapján, a jellemző értékek feltüntetésével! 
Az ábrán 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 = –1 (10 · 2 + 7 · 2 · 1) = –34 kNm 1 pont 
x = 15,33 / 7 = 2,19 m 
M2 = 15,33 · 2,19 – 7 · 2,19 · 2,19 / 2 = 16,79 kNm 1 pont 
 
Alakhelyes nyíróerő ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 3 pont 
Alakhelyes nyomaték 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 
Szerkessze meg M 1:10 méretarányban a lap alján látható többszintes épületrészleten 
bekeretezett középső főfali csomópontokat 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 lábazati fal 30 cm vastag zsalukőből készül, kibetonozással. 
- A felmenő fal 30 cm vastag Porotherm téglából készült. 
- Talajnedvesség elleni vízszigetelés készül 2 rétegben, bitumenes lemezből. 
- A földszint feletti födém 18 cm vastag méretezett monolit vasbeton lemezfödém. 
- Mindegyik padló esetében úsztatott, hideg burkolatú padlószerkezetet ábrázoljon! 
- A szerkezeti elemek kapcsolatainál törekedjen a hőhídmentes kialakításra! 
- 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, a födémről és a földszinti padlóról! 
- Ceruzával dolgozzon! 
 
A részletrajzot a következő oldalon az alábbi vázlatos ábra szerinti elrendezésben készítse el! 
Javasolt, hogy a 2 csomópont vetületi összefüggésben kerüljön egymás fölé. 
 

 
Értékelés: 
Felső csomópont: 
- Fal kialakítása: 2 pont 
- Födém és padlórétegek ábrázolása: 3 pont 
- Rétegrendek, feliratok, méretek, anyagjelölések megadása: 2 pont 
Alsó csomópont: 
- Alapozás, lábazati és felmenő fal kialakítása: 3 pont 
- Padlórétegek ábrázolása: 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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19. feladat kidolgozása: 
RÉSZLETRAJZOK M 1:10 

 


