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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 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 külön írja fel a következőket: 

 a számítási alapadatokat, 

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

 a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b. Amennyiben ezeket a jegyzeteléseket 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 versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 30 pont 

Az alábbi alaprajzon és metszeten értelmezze és nevezze meg a vastag karikával vagy nyíllal 

és 1-10 számmal jelölt építészeti jeleket! Minden helyes válasz 3 pontot ér! 

1 

2 

3 
5 

4 

6 

7 
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9 

10 
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 Építészeti jel megnevezése Pontszám 

1 Konszignációs jel ..... / 3 p 

2 Metszet jel ..... / 3 p 

3 Szék ..... / 3 p 

4 Wc ..... / 3 p 

5 Tűzhely ..... / 3 p 

6 Mosdó ..... / 3 p 

7 Szintkóta ..... / 3 p 

8 Asztal ..... / 3 p 

9 Metszet szintkóta ..... / 3 p 

10 Szálas hőszigetelés ..... / 3 p 

 

2. Feladat ..... pont / 25 pont 

Az 1. feladatban megadott alaprajzon a folyosó határoló falaiban 5 nyílászáró van, nevezze 

meg típus és méret szerint mindegyiket az alábbi szempontok szerint és töltse ki a táblázatot!  

Szempontok: 

 nyíló vagy bukó 

 balos vagy jobbos  

 egyszárnyú vagy kétszárnyú ajtó 

 méret 

 

Ajtó helye 

Nyitásirány: 

folyosóra 

vagy 

folyosóból 

Nyitásmód: 

nyíló vagy 

bukó 

Nyitásirány: 

jobbos vagy 

balos 

Egyszárnyú 

vagy 

kétszárnyú 

Méretei: 

...cm x 

...cm 
Pontszám 

Folyosó és 

előadóterem között 
Folyosóból Nyíló - Kétszárnyú 

150 x 

210 ..... / 5 p 

Folyosó és 

teakonyha között 
Folyosóból Nyíló Balos Egyszárnyú 

100 x 

210 ..... / 5 p 

Folyosó és iroda 

között 
Folyosóból Nyíló Jobbos Egyszárnyú 

100 x 

210 ..... / 5 p 

Folyosó és tárgyaló Folyosóból Nyíló Balos Egyszárnyú 
100 x 

210 ..... / 5 p 

Folyosó és női wc-

mosdó között 
Folyosóból Nyíló Jobbos Egyszárnyú 

100 x 

210 ..... / 5 p 
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3. Feladat 

A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet egy irodaépület földszintjének részletét ábrázolja. 

A helyiségek közötti válaszfalak 12,5 cm vastagságúak, egyaránt CW75 profilvázra készülő 

szerelt gipszkarton válaszfalak, 5 cm ásványgyapot hőszigeteléssel kitöltve. A felhasználandó 

gipszkarton építőlemezek vastagsága minden esetben 12,5 mm. A követelmények miatt 

tűzgátló gipszkarton építőlemezekre kizárólag az 5-ös és 6-os válaszfalak megépítéséhez van 

szükség. A szárazépítési rendszer gyártójának teljesítménynyilatkozata alapján az előírt 

tűzvédelmi követelmény kielégítéséhez ezen válaszfalak mindkét oldalán 2 réteg tűzgátló 

gipszkartont kell beépíteni, a vizes helyiségek felől 2 réteg tűzvédelmi impregnált lemezből. 

A 2-es és 3-as válaszfalak esetében a teakonyha és a WC-mosdó felőli oldalon is 2 réteg 

impregnált gipszkarton beépítése szükséges. Az 1-es és 4-es válaszfalakban csak a teakonyha 

és a WC-mosdó felőli oldalon szükséges 2 réteg impregnált építőlemez, másik oldalukon 

normál gipszkarton építőlemezre lesz szükség (2 rtg). 

Az alábbi feladatoknál az alaprajzon és a metszeten megadott méretekkel számoljon! A 

számításokat két tizedes jegy pontossággal végezze el és a továbbiakban ezekkel a kerekített 

értékekkel számoljon! 
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a) A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg az alábbi válaszfalak 

hosszát! ..... pont / 20 pont 

 

 Az 1-es és a 4-es válaszfal hossza külön-külön: 8,40 – 8,40 m 5 pont 

 

 A 2-es és 3-as  válaszfal hossza külön-külön: 3,00 – 3,00 m 5 pont 

 

 Az 5-ös és a 6-os válaszfal hossza külön-külön: 7,55 – 7,55 m 5 pont 

 

 A 7-es válaszfal hossza: 3,45 m 5 pont 

 

b) Határozza meg, hogy a 2-es, 3-as és 7-es számú válaszfalak megépítéséhez milyen típusú 

és mennyiségű gipszkarton szükséges együttesen! Szabási veszteséggel nem kell számolni. 

..... pont / 20 pont 

 gipszkarton típus: Normál gk. 

 

Szükséges mennyisége: 

3,2 x 3,45 x 4 =  44,16 m2 10 pont 

 

 gipszkarton típus: impregnált 

 

Szükséges mennyisége: 

3,2 x (3,0 + 3,0 ) x 4 = 76,80 m2 10 pont 
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c) A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg az 5-ös és 6-os válaszfal 

megépítéséhez szükséges tűzgátló, valamint tűzgátló impregnált gipszkarton mennyiségét! 

Az ajtónyílásokat ne vonja le, azokat a számításnál tömör felületként vegye figyelembe! 

Szabási veszteséggel nem kell számolni. ..... pont / 20 pont 

 

 A tűzgátló gipszkarton szükséges mennyisége az 5-ös és 6-os válaszfal megépítéséhez 

együtt: 

3,2 x ( 7,55 x 2 +7,55 x 4 ) = 144,96 m2 10 pont 

 

 A tűzgátló impregnált gipszkarton szükséges mennyisége az 5-ös és 6-os válaszfal 

megépítéséhez együtt: 

3,2 x ( 7,55 x 2 ) = 48,32 m2 10 pont 

 

4. Feladat ..... pont / 15 pont 

A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg a megszámozott 7 db 

válaszfal megépítéséhez szükséges ásványgyapot hőszigetelés mennyiségét! Az ajtónyílásokat 

ne vonja le, azokat a számításnál tömör felületként vegye figyelembe! Szabási veszteség 10 

százalék. 

 

 A 7 db válaszfal megépítéséhez szükséges ásványgyapot szigetelés mennyisége veszteség 

nélkül: 

3,2 x ( 8,4 x 2 + 3,0 x 2 + 7,55 x 2 + 3,45 ) = 132,32 m2 10 pont 

 

 A 7 db válaszfal megépítéséhez szükséges ásványgyapot szigetelés mennyisége 10% 

veszteséggel számítva: 

132,32 x 1,1 = 145,55 m2  5 pont 

 

5. feladat  

a) A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg az épületrészben 

építendő összes ajtónyílás kialakításához szükséges UA-profilok hosszúsági méretét és 

mennyiségét! ..... pont / 10 pont 

 

 Az ajtónyílások kialakításához 14 db UA-profilra lesz szükség. 5 pont 

 

 Az UA-profilok szükséges hosszúsága: 3,2 m 5 pont 
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b) A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg a 7-es számú válaszfal 

megépítéséhez szükséges profilok mennyiségét! A függőleges profilok tengelytávolsága 

62,5 cm. A kereskedelemben kapható UW-profilok hosszúsága 4 méter, a CW-profilok 

pedig 3,00 méter, 3,50 méter és 4,00 méter hosszban állnak rendelkezésre. 

..... pont / 20 pont 

 

 A válaszfal megépítéséhez szükséges UW-profilok mennyisége: 

falhossz 3,45 fm – 2 db 5 pont 

 

 A válaszfal megépítéséhez szükséges CW-profilok beépítési hossza: 

3,20 m 5 pont 

 

 A válaszfal megépítéséhez szükséges CW-profilok darabszáma: 

3,45 / 0,625 = 5,52 – azaz 6 profilköz – emiatt 7 db 10 pont 

 

6. Feladat ..... pont / 40 pont 

Számítsa ki a következő oldalon található építészeti alaprajz alapján az álpadlóhoz szükséges 

anyagmennyiségeket! A terv egy elektromos kapcsolóhelyiség álpadló támaszláb alaprajzi 

kiosztását mutatja. A támaszlábak merevítőráccsal összefogottak. Az álpadló elemek 

600x600 mm-es méretűek. 

 

 A helyiség teljes területe: 

2,4 x 6,6 + 1,8 x 2,4 + 3,0 x 3,6 = 30,96 m2 5 pont 

 

 A helyiség teljes kerülete: 

6,6 + 7,2 + 3,6 + 3,0 + 1,2 + 1,8 + 4,2 + 2,4 = 30,00 m 5 pont 

 

 A helyiségbe szükséges támaszláb mennyisége: 

Bármilyen módszerrel: 112 db 10 pont 

 

 A helyiségbe szükséges 600x600 mm-es álpadló elem mennyisége: 

30,96 / 0,36 = 86 db 10 pont 

 

 A födémre szükséges alapozó mennyisége (250g/m2): 

30,96 x 250 = 7740 g = 7,74 kg 10 pont 
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Elérhető pontszám: 200 pont 


