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Fontos tudnivalók 
 
 
 
A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket 
is fel kell tüntetni. 
A számítások helyes logikai menetére pont nem jár, csak a szakmailag pontos végeredmény 
értékelhető. 
A feleletválasztásos tesztfeladatoknál jelöltük, ha hibás válasz esetén pontot kell levonni! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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Egyszerű, rövid feladatok 
1. feladat 3 pont  
Az alább felsorolt anyagokat állítsa helyes sorrendbe keménység szerint úgy, hogy a 
legpuhább anyag megnevezését írja a táblázat felső sorába, a legkeményebb anyag 
megnevezését az alsó sorba! 
 
Földpát Zsírkő 
Gipsz Gipsz 
Zsírkő Földpát 
Csak hibátlan válasz értékelhető, részpont nem adható. 
 
2. feladat 2 pont  
Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy a beton vizsgálatára vonatkozóan helyes állítást 
kapjunk! 
 
A bedolgozási tényezőt a keverőláda térfogatának és a bedolgozott beton térfogatának a 
hányadosa adja. 
A nyomószilárdság vizsgálatot nyomógéppel kell végezni, a terhelésnek központosnak, 
egyenletesen növekvőnek kell lennie.  
Helyes kiegészítésenként1-1 pont adható. 
 
3. feladat 3 pont  
Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy helyes állítást kapjunk! 
 
A szaporaság a 10 kg darabos égetett mészből nyert mészpép térfogata (liter). 
Csak hibátlan válasz értékelhető, részpont nem adható. 
 
4. feladat 3 pont  
Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy helyes állítást kapjunk! 
 
Az ábrázoló geometriában transzformáció alatt a képsíkrendszeren belül egy új képsík 
felvételét és az azon lévő kép megszerkesztését értjük. 
Csak hibátlan válasz értékelhető, részpont nem adható. 
 
5. feladat 2 pont  
Írja a kipontozott helyre, hogy a két képével megadott „A” és „B” pontok melyik 
térnegyedben találhatók! 

 
Az „A” pont a harmadik térnegyedben található. Az „A” pont helyes térnegyede 1 pont. 
A „B” pont a negyedik térnegyedben található. A „B” pont helyes  térnegyede 1 pont. 

•  A’ 

•  A” 
•  B’ 

•  B” 

X1,2 
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6. 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 második fősík első képe párhuzamos az x1,2 tengellyel. I 
Az első vetítősík második képe merőleges az x1,2 tengelyre. H 
Az első képsíkkal párhuzamos egyenes az első vetítőegyenes. H 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
7. 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 munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést, illetve a munkáltató  
utasítását, ha annak teljesítésével más személy életét, testi épségét vagy 
egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

I 

A munkáltató utasításának, illetőleg annak elvégzésének jogszerű megtagadása 
(ha arra a munkavállaló a törvény erejénél fogva jogosult)  
nem mentesíti a munkavállalót az általános munkavégzési kötelezettség alól. 

I 

Az a munkavállaló, aki nem vesz részt az alkalmassági vizsgálaton vagy 
alkalmatlan minősítést kapott, az adott munkakörben csak határozott ideig 
foglalkoztatható. 

H 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
8. feladat 2 pont  
Az alábbiakban segédüzemek kialakítására vonatkozó szempontokat soroltunk fel. Húzza alá 
azon szempontokat, amelyek az ácstelep kialakítására vonatkoznak! 
 

• A tűzoltás lehetősége biztosított legyen. 
• Fűtött, zárt térben kell elhelyezni. 
• Fedettnek kell lennie. 
• Önálló körülkerítéssel és telephely világítással kell ellátni. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható, ha rossz választ is aláhúzott, 1-1 pontot le kell vonni, az 
összpontszám nullánál kevesebb nem lehet. 
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9. feladat 3 pont  
Az alábbi ábrán látható sávos ütemterv részletére vonatkozó igaz vagy hamis állításokat 
közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó 
mondat után írjon „H” betűt!  
 
  Tevékenység Munkanap 
Ssz. Megnevezés Idő E.f. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Alapárok kiemelés 4nap 5 ém                                   
2. Alap betonozása 4nap 3 ém                                   
3. Fal zsaluzása 6nap 4 ém                                   
4. Fal betonozása 6nap 4 ém                                   
5. Fal kizsaluzása 3nap 3 ém                                  
6. Ácsszerkezet 5nap 5 ém                                   

(rövidítések: ém: építőmunkás; E.f.: erőforrás) 
 
Az alapárok kiemelése és az alap betonozása egy időben fejeződik be. H 
A fal betonozásának befejeződése előtt elkezdhető a fal kizsaluzása. I 
A 9. munkanapon három építési tevékenység is folyik. I 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
10. feladat 3 pont  
Húzza alá az alábbi kifejezések közül, amelyek a foglalkozási ártalmak csoportjába tartoznak! 
 

- zajártalom 
- meghűléses megbetegedések 
- vegyi ártalom 
- munkafolyamat pszichikai hatása 
- fizikai erőnlét csökkenése 

Helyes válaszonként 1-1 pont adható, ha rossz választ is aláhúzott, 1-1 pontot le kell vonni, az 
összpontszám nullánál kevesebb nem lehet. 
 
 
11. feladat 2 pont  
Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy helyes állítást kapjunk! 
 
A zártsorú beépítésű épületek tetőszerkezeteit és padlástereit elválasztó, 30–40 cm-rel a 
tetősík fölé emelkedő falszerkezeteit tűzfalaknak nevezzük. 
Csak hibátlan válasz értékelhető, részpont nem adható. 
 
12. feladat 3 pont  
Nevezze meg, milyen alapokat lát az alábbi ábrákon! 
 
 
 
 
 
       a) pontalap   b) sávalap  c) kútalap 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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13. 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!  
 
Ha egy kéttámaszú tartóra teljesülnek az alábbi feltételek, a tartó 
 egyensúlyban van. ∑ Fi y = 0 ;  ∑ Mi 

(A) = 0 ;  ∑ Mi 
(B) = 0 

H 

Egy erőből és egy erőpárból álló erőrendszert lehet egyetlen erővel  
egyensúlyozni. 

I 

Megoszló terhelés alatt az M ábra lineáris egyenes. H 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
 
14. feladat 2 pont  
Írja le, mit nevezünk eredő erőnek! 
 
Azt az erőt, amely az erőrendszer erőit minden hatásukban helyettesíti, eredő erőnek 
nevezzük. 
Csak a pontos megfogalmazás értékelhető, a pont nem osztható! 
 
15. 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 teherhordó szerkezet önsúlya állandó tehernek minősül. I 
A nem teherhordó szerkezet önsúlya esetleges tehernek minősül. H 
A hóteher rendkívüli tehernek minősül. H 
Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 
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Összetett feladatok 
 
1. feladat 10 pont 
Szerkessze meg a mindkét vetületével adott, első képsíkon álló szabálytalan négyszög alapú 
gúla és általános helyzetű „e” egyenes döféspontjait! Tüntesse fel a láthatóságot a gúlán és az 
egyenesen is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Értékelés:  Döféspont helyes szerkesztése vetületenként 3-3 pont 
   Helyes láthatóság vetületenként 2-2 pont 
 
Minden helyes döféspont szerkesztése elfogadható. 
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2. feladat 10 pont 
Számítsa ki a külső és belső cementvakolattal ellátott 44 cm vastag POROTHERM falazat 
hőátbocsátási tényezőjét a megadott értékek alapján! Belső vakolat 1,5 cm cementvakolat, 
külső vakolat 2 cm cementvakolat. 
A számítást három tizedes pontossággal végezze! 
 
Adatok: 

Anyag megnevezése A hővezetési tényező (λ)

PTH HS 44 falazóelem 0,141 
mK
W  

Cementvakolat 0,93 
mK
W  

 
Hőátadási ellenállás 

(
W

Km2

) 

Belső Rsi = 0,13 
Külső Rse = 0,04 
 

R1 = 
1

1

λ
d  = 

93,0
015,0  = 0,016 

W
Km2

      1 pont  

R2 = 
2

2

λ
d  =

141,0
44,0

= 3,121 
W

Km2

      1 pont 

R3 = 
3

3

λ
d

 =
93,0
02,0  = 0,022 

W
Km2

       1 pont 

RT = Rsi + R1 + R2 + R3 + Rse       1 pont 

RT = 0,13+0,016 + 3,121 + 0,022 + 0,04=3,329 
W

Km2

   2 pont 

U = 
TR

1  = 
329,3
1  = 0,3004

Km
W

2  ⇒ ≈  0,300
Km

W
2    2 pont 

Megoldás logikája        1 pont 

Mértékegységek helyes használata      1 pont 

Más lépésekben történő helyes megoldás is elfogadható, értékelendő. 
A részpontok összevonhatók.
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3. A feladat 10 pont 
Számítsa ki az alábbi kéttámaszú konzolosan túlnyúló tartó támaszerőit! Ellenőrző számítást 
is végezzen! Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek 
feltüntetésével a nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábrát! 

 

 
∑ Mi 

(A) = 0 
 –11*1,2 + 31*2,4 – By*4,8 = 0   By= +12,75 kN  ↑   1 pont 
∑ Mi 

(B) = 0 
–11*6 + Ay*4,8 – 31*2,4 = 0    Ay= +29,25 kN  ↑  1 pont 
Ellenőrzés:  ∑ Fi y = 0        +11 – 29,25 + 31 – 12,75 = 0    1 pont 
Amennyiben a másik támaszerő számítása a ∑ Fi y = 0 egyensúlyi egyenlettel történik, 
ellenőrzésre a nyomatéki egyensúlyi egyenletet alkalmazza, úgy az is elfogadható, 
értékelendő. 
M1= –11*1,2  = –13,2 kN*m        1 pont 
M2= –11*3,6 + 29,25*2,4 = +30,6 kN*m      1 pont 
(Más módon kiszámított helyes nyomatéki érték is elfogadható, értékelendő.) 
Alakhelyes V ábra az értékek feltüntetésével     2 pont 
Alakhelyes M ábra az értékek feltüntetésével     2 pont 
Megoldás logikája, rendezettség       1 pont 

2,4 2,4 m  1,2 

A B 

F1=11 kN F2=31 kN 

Ay=29,25 kN By=12,75 kN 



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1212 10 / 20 2012. május 25. 

3. B feladat 10 pont 
Számítsa ki az alábbi konzolosan befogott tartó támaszerőit, majd szabadon választott lépték 
alapján a jellemző értékek feltüntetésével rajzolja meg az normálerő (N), nyíróerő (V) és 
nyomatéki (M) ábrát! 

 

 

 

 
 
F2y = 13*sin 65 o = 11, 78 kN ↓ 
F2x = 13*cos 65 o  = 5,49 kN ←  ferde erő helyes felbontása   
∑ Mi 

(A) = 0 
– MA + 10*0,6 + 11,78*1,1= 0  MA = +18, 96 kN*m   1 pont 
∑ Fi y = 0   
– Ay  + 10 + 11,78  = 0   Ay  = +21,78 kN ↑   1 pont 
∑ Fi x = 0   
+Ax – 5,49 = 0     Ax= +5,49 kN →   1 pont 
M1= – 18,96 + 21,78*0,6 = – 5,89 kN*m      1 pont 
(Más módon kiszámított helyes nyomatéki érték is elfogadható, értékelendő.) 
Alakhelyes N ábra az értékek feltüntetésével     1 pont 
Alakhelyes V ábra az értékek feltüntetésével     2 pont 
Alakhelyes M ábra az értékek feltüntetésével     2 pont 
Megoldás logikája, rendezettség       1 pont 

21,78 

V    (kN) 
1cm (=) 10 kN 

21,78 

11,78 11,78 

5,49 5,49 

N     (kN) 
1cm (=) 10 kN 

_ 
 
+ 

F2x=5,49 kN 

A Ax=5,49 kN 

Ay=21,78 kN 

MA = 18,96 kN*m 
0,6 m  0,5 m  

F1=10 kN 

65 o

F2=13kN F2y=11,78 kN 

5,89 

18,96 

1
M    (kN*m) 
1cm (=) 10 kN*m 

_ 
 
+ 

_ 
 
+ 
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4. A feladat  10 pont 
Számítsa ki az alábbi közös metszéspontú síkbeli erőrendszer egyensúlyozó erőjének 
jellemzőit (Ex, Ey, E, α), majd rajzolja be az egyensúlyozó erőt! 

 
F1y = 23,2 * cos 62o = 10,89 kN ↑ 

F1x = 23,2 * sin 62o = 20,48 kN →  ferde erő helyes felbontása  1 pont  

F2y = 31,2 * sin 62o = 27,55 kN ↓ 

F2x = 31,2 * cos 62o = 14,65 kN→   ferde erő helyes felbontása  1 pont  

F3y = 51,4 * cos 62o = 24,13 kN ↓ 

F3x = 51,4 * sin 62o = 45,38 kN ←  ferde erő helyes felbontása  1 pont  

Ry = – 10,89 + 27,55 + 24,13 = + 40,79 kN ↓ 
Ey = 40,79 kN ↑          1 pont 
Rx = + 20,48 + 14,65 – 45,38 = – 10,25 kN ← 
Ex = 10,25 kN →          1 pont 
R = 22 25,1079,40 +  = 42,06 kN   
E = 42,06 kN          2 pont 

 
tg α= 40,79 / 10,25 = 3,9795          α = 75,89o    1 pont  

Egyensúlyozó erő berajzolása       1 pont 
Megoldás logikája, rendezettség       1 pont 
Más logikával, de helyesen megoldott feladat is értékelendő.

y 

F3y = 24,13 kN 

F1x = 20,48 kN 

F1y = 10,89 kN 

F2x = 14,65 kN F3x = 45,38 kN 
62o 

F2 

F1 

62o 

62o 

      F3 

x 

F1 = 23,2 kN 

F2 = 31,2 kN 

F3 = 51,4 kN 

E= 42,06 kN 
F2y = 27,55 kN 



Építészeti és építési alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1212 12 / 20 2012. május 25. 

4. B feladat 10 pont 
Számítsa ki az alábbi szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének jellemzőit (Rx, Ry, R, XA, α)!  
Az eredő erőt tüntesse fel eredményvázlaton! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3y = 5,4*cos 50 o = 3,47 kN ↓       1 pont 
F3x = 5,4*sin 50 o  = 4,14 kN ←       1 pont  
Ry = + 3,6 + 3,47 = + 7,07 kN ↓       1 pont 
Rx = – 3,8 – 4,14 = – 7,94 kN ←       1 pont 
R = 22 94,707,7 +  = 10,63kN        1 pont 

  
tg α = 7,07 / 7,94 = 0,8904          α = 41,68 o    1 pont  
∑ MA = – 3,8*2,9 + 3,6*2,5 – 4,14*1,6 = – 8,64 kN*m    1 pont 
XA = - 8,64 / 7,07 = - 1,22 m (A ponttól balra)     1 pont  

 

50o 

1,5 m 

1,
3 

 
1,

6 
m

 

2,5 m 

A 

F2 

F3 

F1= 3,8 kN 
F2= 3,6 kN 
F3= 5,4 kN 

F1 

R = 10,63 kN  

XA= - 1,22 m 

Eredményvázlat     1 pont 
Megoldás logikája, rendezettség 1 pont 

α 

 R Ry 

Rx 
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5. A feladat 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban a POROTHERM építési rendszer 44 N+F külső 
teherhordó falszerkezetének és közbenső POROTHERM rendszerű födémének 
födémgerendára merőleges ablaknál felvett metszetét! A nyílásáthidalást A-12 jelű 
POROTHERM rendszerű nyílásáthidalóval oldja meg! 
A részletrajzban alkalmazott szerkezeti kapcsolatokat, rétegrendet és a hiányzó anyagokat a 
tanultak szerint ábrázolja! 

Megjegyzés: 
- A rajzot lássa el anyagjelöléssel, jellemző feliratokkal, méretekkel! 
- Ceruzával dolgozzon! 

 

 
 
Forrás: Bársony István: Magasépítéstan I. 263.old. 7.180 ábra 
(Beszerkesztés miatt az ábraméretaránya torzulhat.) 
Értékelés: 
Fal-födém-koszorú helyes kapcsolata    2 pont 
Födém teherhordó részének helyes metszeti ábrázolása  3 pont 
Nyílásáthidalás jó megoldása    2 pont 
Anyagjelölés, feliratozás, jellemző méretek, rétegrend  2 pont 
Kivitel, esztétika       1 pont 
Minden helyes szerkezeti megoldás elfogadható, értékelendő! 
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5. B feladat 10 pont 
Szerkessze meg M 1:10-es méretarányban a 38-38 cm vastag derékszögű falsarok kialakítás 
téglakötésének két rétegét POROTHERM 38 N+F téglafal esetén. 
Külön ábrázolja a két réteget (sort)! Indítsa el a hornyokat-eresztékeket is! 
A rajzot lássa el a szükséges kótákkal, feliratokkal! 
 
Megjegyzés: Ceruzával dolgozzon! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A beszerkesztés miatt az ábrák méretaránya tozulhat.)  Forrás: POROTHERM katalógus 
Értékelés: 
Helyes téglakötés rétegenként (helyes horony- ereszték jelölésével, elindításával) 4-4 pont 
Habarcskitöltés jelölése, felirata, jellemző méretek     1 pont 
Kivitel esztétika          1 pont 
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6. A feladat 10 pont 
Szerkessze meg a megadott földszinti alaprajz teherhordó- és válaszfalak idomtervét  
M 1:100-as méretarányban és készítse el a falazatok méretkimutatását! 
A falazat magassága 2,75 m. 
A méretkimutatást a megadott táblázatba készítse el! 
 

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ  
M 1:100 

 
Megjegyzés:  

- Az alaprajz műszakilag nem kidolgozott, nem szabványos méretarányú, csak 
az anyagmennyiség kiszámítására szolgál. 
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Idomterv M 1:100 

 
(A rajz a beszerkesztés miatt nem méretarányos.) 
Értékelés: 
Helyes idomozás        3 pont  
Kivitel, esztétika, áttekinthetőség      1 pont 
(A javítási útmutatótól eltérő számozású, de más helyes idomozás is értékelendő.) 
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Főfalak méretszámítása: 

Idom jele faltest 
hossza (m) 

faltest 
magassága 

(m) 

idom száma 
(db) 

faltest 
felülete 

(m2)
pontozás  

F1 10,00 2,75 2 55,00  
 
 
 

1 pont 

F2 5,40 2,75 2 29,70 
-------- ------ ------ ------- ------- 
------- ------ ------ ------ -------- 

Főfalidomok  felülete összesen: 84,70 
Levonandó felületek: 

nyílás 
megnevezése 

szélesség 
(m) 

magasság 
(m) (db) 

felület 
(m

2
)

pontozás  

ablak 1,50 1,50 1 2,25  
 
 
 
 

1 pont 
1 pont 

ablak 2,10 1,50 2 6,30 
ajtó 1,00 2,40 1 2,40 

---------- -------- --------- --------- --------- 
---------- -------- --------- --------- --------- 

Összes levonandó felület 10,95 
Teherhordó falak felülete összesen: 84,7 – 10,95 73,75 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 
 
Válaszfalak méretszámítása: 

Idom jele faltest 
hossza (m) 

faltest 
magassága 

(m) 

idom száma 
(db) 

faltest 
felülete 

(m2)
pontozás  

V1 5,40 2,75 1 14,85  
 
 
 
 

1 pont 

V2 3,48 2,75 1   9,57 
V3 4,62 2,75 1 12,71 
V4 1,80 2,75 1  4,95 

---------- --------- ------ --------- ------- 
Válaszfalidomok felülete összesen: 42,08 
Levonandó felületek: 

nyílás 
megnevezése 

szélesség 
(m) 

magasság 
(m) 

(db) felület 
(m

2
)

pontozás  

ajtó 0,90 2,10 2  3,78  
 
 
 

1 pont 
1 pont 

ajtó 0,75 2,10 2  3,15 
-------------- ---------- ----------- -------------- --------- 
-------------- ---------- ----------- -------------- --------- 

Összes levonandó felület  6,93 
Válaszfalak felülete összesen: 42,08 – 6,93  35,15 
(Az üresen maradt sorokat húzza ki!) 
(Csak helyes eredmények esetén adható meg a javasolt pont.) 
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6. B feladat 10 pont 
Készítse el a megadott alapozási alaprajz figyelembevételével az alapozási munkák 
idomtervét M 1:100-as léptékben, majd készítse el az alapozási munkák méretkimutatását!  
A méretkimutatást a megadott táblázatba készítse el! 
 

ALAPOZÁSI ALAPRAJZ  M 1:100 

 
(A rajz a beszerkesztés miatt nem méretarányos.) 
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IDOMTERV M=1:100 

 
(A rajz a beszerkesztés miatt nem méretarányos.) 
Értékelés: 
Helyes idomozás        3 pont 
Kivitel, esztétika, áttekinthetőség      1 pont 
(A javítási útmutatótól eltérő számozású, de más helyes idomozás is értékelendő.) 
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MÉRETKIMUTATÁS 

 

 

Idom 
jele 

Hosszúság 
(m) 

Szélesség 
(m) 

Magasság
(m) 

Mennyiség
db 

Összes mennyiség 
(m3) 

Pontszám

A1 9,88 0,60 1,60 1   9,48 1 pont 
A2 3,62 0,60 1,60 3 10,43 1 pont 
A3 3,62 0,60 1,90 3 12,38 1 pont 
A4 9,88 0,60 1,90 1 11,26 1 pont 
--- ------ ------- -------- -------- ---------  
--- ------ ------- -------- -------- ---------  
--- ------ ------- -------- -------- ---------  
--- ------ ------- -------- -------- ---------  
Sávalapok mennyisége összesen: 43,55 2 pont 
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