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Komplex írásbeli: 

Kőműves és hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatáro-

zása. Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú 

kőműves és hidegburkoló munka mennyiségének és anyagszükségle-

tének meghatározása. 
 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 90 perc 

 

 

2018. 
 

 

  

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     
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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1.) A feladatok megoldásához az íróeszközön, szerkesztőeszközön és nem programozható 

számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) 

nem használhat! 

2.) A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a.) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

 a számított adat vagy mutató megnevezését, 

 a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

 a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b.) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

c.) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d.) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3.) Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

4.) A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5.) Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6.) A teszt feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Egy logisztikai központ 48 m2 alapterületű járdájának térburkolására kapott megbízást.  

A térburkolat elkészítéséhez 25 cm vastag kavicságyazatot és 6 cm burkolatot fogadó 

homokágyat kell készíteni. Kavicságyazatnál 10 %-os, a homokágyazatnál 22 %-os 

tömörítéssel kell számolni. Térkő elemek agyagszükséglete: 50 db/m2. Szegélykő elemek 

anyagszükséglete: 2 db/m Szegély hossza: 52 méter. 

Számítsa ki a térburkolat elkészítéséhez szükséges anyagok mennyiségét, szegélykővel 

együtt! A számításokat 2 tizedesjegy pontossággal végezze el, mértékegységgel ellátva! 

 

a.) Térkő elemek mennyiségének meghatározása: ..... pont / 4 pont 

 

 

b.) Kavicságyazat mennyiségének meghatározása: ..... pont / 6 pont 

 

 

 

c.) Homokágyazat mennyiségének meghatározása: ..... pont / 6 pont 

 

 

 

d.) Szegélykő elemek mennyiségének meghatározása:  ..... pont / 4 pont 

 

 

2. Feladat ..... pont / 6 pont 

Az alábbi ábrán egy normál igénybevételű beltéri hidegburkolat rétegrendjének rajzát látja. 

Írja a vonalak mellé a beépítésre kerülő anyagok megnevezését! 

 
Oldalpontszám: ..... pont / 26 pont  
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3. Feladat 

Munkáltatója szerződést kötött egy raktár alapozási munkáira. Az Ön feladata a sávalap 

elkészítése a megadott alaprajzrészlet alapján. 

Készítsen idomtervet az alaptest térfogatának meghatározásához! 

Jelölje, számozza és méretezze az idomokat. A feladatot az IDOMTERV MUNKALAP 

megnevezésű rajzon készítse el! 

Az idomterv alapján számítsa ki az alaptestek térfogatát, számoláshoz használja a táblázatot! 

 

ALAPOZÁSI ALAPRAJZ 
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a.) IDOMTERV MUNKALAP ..... pont / 15 pont 

 

 
 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont  
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b.) MÉRETKIMUTATÁS TÁBLÁZAT ..... pont / 12 pont 

 

Idom 

jele 

Idom 

száma 

(db) 

Alaptest 

hossza 

(m) 

Alaptest 

szélessége 

(m) 

Alaptest 

magassága 

(m) 

Alaptest 

térfogata 

(m3) 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Összes alap (m3)  

Összes alap két tizedesjegyre kerekítve (m3)  

 

4. Feladat ..... pont / 7 pont 

Rakja helyes sorrendbe a vakolás alapműveleteit! 

 

a. Vakolat síkjának kitűzése. 

b. Habarcs felhordása. 

c. Utókezelés. 

d. Vakolandó szerkezetek felületeinek ellenőrzése. 

e. Vakolat lesimítása. 

f. Felületek előkészítése. 

g. Felhordott habarcsréteg elegyengetése. 

 

Helyes sorrend:  ..................................................................  

 

5. Feladat 

Egy szálloda építése során az egyik iroda helyiségének padlóburkolati anyagszükségletét kell 

meghatároznia. 

A helyiség felülnézete a következő oldalon lévő rajzon látható. Az Ön feladta a gres 

padlóburkolat elkészítéséhez szükséges anyagok rendelési mennyiségének meghatározása. A 

lábazatburkolat nem része a feladatnak, mert az a padlóburkolattól eltérő anyagú lesz. 

A számításokat 2 tizedesjegy pontossággal végezze el, mértékegységgel ellátva! A rajzon a 

méretek m-ben kerültek megadásra. (A feladat a következő oldalon folytatódik.) 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 19 pont 
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Információ: 

Gres járólap anyagszükséglet (veszteséggel): 1,05 m2/m2 - Kiszerelési egység: 1,26 m2/doboz  

Csemperagasztó anyagszükséglet: 3 kg/m2 - Kiszerelési egység: 25 kg/zsák  

Fugázó anyagszükséglet: 0,3 kg/m2 - Kiszerelési egység: 5 kg/zsák  

 

a.) Gres lappal burkolt étkező aljzatának felülete:  ..... pont / 5 pont 

 

 

b.) Gres járólap veszteséggel növelt anyagszükséglete: ..... pont / 3 pont 

 

 

c.) Gres járólap rendelési mennyiségének meghatározása kiszerelési egységben: 

 ..... pont / 4 pont 

 

 

d.) Csemperagasztó anyagszükségletének meghatározása: ..... pont / 3 pont 

 

 

e.) Csemperagasztó rendelési mennyiségének meghatározása kiszerelési egységben: 

 ..... pont / 3 pont 

 

 

f.) Fugázó anyagszükségletének meghatározása: ..... pont / 4 pont 

 

 

g.) Fugázó rendelési mennyiségének meghatározása kiszerelési egységben: ..... pont / 3 pont 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 25 pont  
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6. Feladat 

Ön, mint Vállalkozó megbízást kap egy kerthelyiség szegélykövezési munkáira. Számolja ki 

az alábbi felülnézet alapján a helyiség kerületét és a szegélykövek mennyiségét is határozza 

meg!  

A rajzon a méretek m-ben kerültek megadásra. A számításokat 2 tizedesjegy pontossággal 

végezze el, mértékegységgel ellátva! 

 

Információ: 

Szegélykő anyagszükséglete: 4 db/m 

 

 
 

a.) A kerthelyiség kerületének meghatározása: ..... pont / 11 pont 

 

 

 

 

b.) Szegélykő mennyiségének meghatározása: ..... pont / 4 pont 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Elért pontszám:  ...........  pont 


