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KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 
 

 

Szakképesítés: 

34 582 01 Ács 

 

SZVK rendelet száma: 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

 

Komplex írásbeli feladat: 

Egy adott lakóépület fedélidom szerkesztése, a fedélszerkezethez 

szükséges anyagmennyiség számítása és dokumentálása, és a tervezett 

munkáról a számla elkészítése. Zsaluzati rajzok készítése (lábazat 

vagy födémlemez, vagy gerenda). Zsalu és állványrajzok értelmezése, 

kiosztása, anyag kigyűjtése. 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

2019. 
 

 

 

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 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 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész) 

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 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 / 18 pont 

Szerkessze meg az eresz kontúrvonalaival megadott tetőalaprajzba a tető fedélidomának 

felülnézetét! A részben összetartó ereszvonalú konty típusú (oromfalak nélküli) összetett tető 

minden tetősíkja egyforma (40°), az összes eresz egy magasságban van. A tetőalaprajz nem 

szabványos léptékű, azonban méretarányos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oldalpontszám: ...... pont / 18 pont 
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2. Feladat ...... pont / 30 pont 

Az alábbi (nem szokványos léptékű, azonban méretarányos) rajzokon egy manzárd tető 

fedélszerkezete látható. Készítsen fakimutatást a fedélszékhez szükséges faanyagokról a 

mellékelt táblázatba! A karpántok hossza 1,00 m, az alsó szarufához kapcsolódó 

vízcsendesítők keresztmetszete megegyezik a szarufákéval. A faanyagok hosszát kerekítse fel 

a következő fél méteres hosszúságra, a fatelepi választék miatt. Ha a faelem a rajzok alapján 

fél vagy egész méter, akkor a rajzi hosszal számoljon! Fenti felkerekítések miatt plusz 

anyagveszteséggel ne kalkuláljon! A pontosság kedvéért legalább négy tizedes jeggyel 

számoljon, de az elemek össztérfogatát és a fedélszék faanyagszükségletének összes térfogatát 

(utolsó oszlop adatai) már csak két tizedes jegy pontossággal adja meg a kerekítés szabályai 

szerint, m³-ben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 30 pont 
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FEDÉLSZÉK ELEM 

Jele Megnevezése 
Szélesség 

(m) 

Magasság 

(m) 

Hossz 

(m) 

Térfogat 

(m³/db) 

Mennyiség 

(db) 

Összes térfogat 

(m³) 

1 Sárgerenda       

2 Kötőgerenda       

3 Fiókgerenda       

4 Fiókváltó gerenda       

5 Talpszelemen       

6 Vízcsendesítő       

7 Szarufa       

8 Székoszlop       

9 Karpánt       

10 Derékszelemen       

11 Felső kötőgerenda       

12 Felső szarufa       

13 Fogópár       

14 Taréjszelemen       

Szerkezet összes térfogat (m³)  
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3. Feladat ...... pont / 13 pont 

Állítson ki ÁFA- s számlát a nyereg típusú manzárd tető elkészítéséről! A számlát a mellékelt 

számlanyomtatvány kitöltésével készítse el! A számla két tételt tartalmaz! 

(Megj.: a számla összegadatait mindenhol 5 HUF-ra kerekítve adja meg!) 

1. Munkadíj nettó: 9300 HUF/m²; ÁFA: 5 %, mennyisége: 72,00 m². 

2. Fenyő (borovi) fűrészelt áru nettó: 75000 HUF/m³; ÁFA: 27 %; mennyisége a 2. 

feladat anyagkimutatása alapján, a megmunkált szerkezeti elemek összes térfogata! 

 

Számla adatok: 

Számlakibocsátó adatai: Vevő adatai: 

• Cég: Pitvar BT 

• Cégvezető: Nyájas Károly 

• Székhely: 7777 Árnyas, Kalap u. 14. 

• Adóazonosító szám: 12345678-2-31 

• Aláírás: Nyájas Károly 

• Név: Mérges Elek 

• Cím: 7667 Hegyes, Szeg u. 12. 

A teljesítés időpontja: 2019-09-20 

A számla kelte: 2019-09-21 

A fizetés határideje: 2019-09-30 

A számlakibocsátó cég megnevezése; cégvezető neve, 

székhelye, aláírása, adóazonosító száma: 

Cég: 

Cégvezető: 

Székhely: 
Aláírás: 

Adóazonosító szám:  

A vevő neve, címe: 
 

A fizetés módja: 

átutalás 

A teljesítés időpontja: 

 

A számla kelte: 

 

A fizetés határideje: 

 

A termék 

(szolgáltatás) 

megnevezése 

Menny. 

egysége 

Mennyi-

sége 

Egységára 

(ÁFA 

nélkül) 

Értéke 

(ÁFA 

nélkül) 

ÁFA 

Kulcsa 

% 

Áthárított 

ÁFA 

Összege 

Értéke 

(ÁFÁ-val 

Együtt) 

        

        

        

        

        

        

        

A számlában szereplő  

ÁFA részletezése 

5 %: 

 

20 %: 

 

27 %: 

 

Összesen: 

 

Számlaérték ÁFA nélkül     

Az ÁFA összege     

1 A számla végösszege     

Oldalpontszám: ...... pont / 13 pont 
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4. Feladat 

Készítse el M 1:20 méretarányban a kéttámaszú áthidaló gerenda zsaluzási tervét, a mellékelt 

elölnézeti és metszeti ábrákba, melyekben a gerenda tervezett befoglaló méretei is láthatók! A 

gerenda nagy tömege miatt kétsoros süveggerendás alátámasztású, fejpallókra támaszkodó 

zsaluszerkezet készítése szükséges. A süveggerendákat középen is szükséges megtámasztani! 

Az elölnézet rajzán (vagy mellette külön jegyzékben) nevezze meg a zsaluzat szerkezeti 

elemeit és adjon javaslatot keresztmetszetükre! 

 

a) Elölnézeti rajz ...... pont / 10 pont 

b) Zsaluzati elemek és keresztmetszetük ...... pont / 11 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oldalpontszám: ...... pont / 21 pont 
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c) Metszeti rajz ...... pont / 4 pont 

5. Feladat ...... pont / 14 pont 

Az alábbi ábrán egy épület egyik homlokzatának állványzati terve látható elölnézettel és 

oldalnézettel. A rajzok alapján a munkálatok korszerű alumíniumötvözet anyagú keretes 

állványrendszerrel készülnek. Minden állványkeret (láb) alá egy-egy 80 cm-es hosszúságú 

teherelosztó rövid palló kerül. A munkaszint padozatok teljes szélességű (60 cm) elemekből 

állnak (a legalsó szinten nincsenek). A feljutást a rendszerhez tartozó csapóajtóval ellátott 

padozati elemek és létrák biztosítják. Az állvány része a fém anyagú „lábdeszka” normál és 

véglezáró méretben, hasonlóan a korlát elemekhez (a legalsó szinten nincsenek). Az állvány 

tetejére 2,5 m hosszú rácsos tetővédő elemek kerülnek. 

Az alábbi táblázatba gyűjtse ki az állvány anyagkimutatását! 

 

Állványzat anyagkimutatása 

Jele Megnevezése Mennyiség (db) 

1 Alátét palló  

2 Állítható menetes talp  

3 Keret elem (láb)  

4 Korlát elem (normál)  

5 Korlát elem (véglezáró)  

6 Lábdeszka (normál)  

7 Lábdeszka (véglezáró)  

8 Munkaszint elem normál (híd)  

9 Munkaszint elem csapóajtóval  

10 Feljáró létra  

11 Ferde merevítő (andrás elem)  

12 Rácsos tető védő elem (komplett szett)  

13 Rövid kikötő készlet (komplett szett)  

14 Hosszú kikötő készlet (komplett szett)  

Oldalpontszám: ...... pont / 18 pont 
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