
Versenyzői kód:  26  
 

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

54 582 03 Magasépítő technikus 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
 

Elődöntő 
 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 
 

 

Szakképesítés: 

54 582 03 Magasépítő technikus 

 

SZVK rendelet száma: 

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

 

Komplex írásbeli: 

Költségvetés készítés, anyagmennyiség meghatározás, térbeli, időbeli 

szervezés 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 60 perc 

 

 

2019. 

 

 
 

 

  

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     



Versenyzői kód:  26  
 

2/14 

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

54 582 03 Magasépítő technikus 

Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

Eredményes szereplése érdekében a következő fontos tudnivalókra hívjuk fel figyelmét: 

1. Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára 

egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje! 

2. A feladatok megoldásához az íróeszközön, vonalzón, körzőn, nem programozható 

számológépen kívül semmilyen más segédeszköz nem használható! 

3. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

4. A szöveges kifejtést, illetve számítást igénylő feladatokat/feladatrészeket tollal, míg a 

rajzolást igénylő feladatokat ceruzával célszerű elkészíteni! 

5. A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a 

mértékegységeket is fel kell tüntetni! Ha külön nem került feltüntetésre, számításait 2 

tizedes jegy pontossággal végezze! 

6. Figyeljen a helyes időbeosztásra! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 

 

Javítási tudnivalók: 

Más módon kiszámított helyes értékek is elfogadhatók, értékelendők. 

Nem szükséges minden részeredményt kiszámítani, a megadott pontszámok összevonhatók. 

A megadott részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 

Az eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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1. feladat 41 pont 

Számítsa ki a mellékelt tervek alapján a belső falak vakolási munkáinak mennyiségét! 

 

- A mellékelt terveket a feladatsor végén találja. 

- A megadott táblázatokban dolgozzon! 

- Az épületben a hideg burkolatú helyiségekben 6 cm magas lábazati szegő készül. 

- Az alaprajzot használja idomtervként, jelölje rajta az idomokat, levonásokat (V1, V2, V3, … 

L1, L2, L3, …) 

 

Segédlet: 

 

Oldalfal és mennyezetvakolatok mennyiség-meghatározás és felmérés szabályai: 

 

3.2.1 Az elszámolás az előirányzat alapján megállapított m²-ben történik. A felület 

meghatározásánál a hosszakat és szélességeket vakolatlan falsíkok között, íves 

felületeknél a vakolatlan felületen mért tényleges hosszúsággal, a magasságot a 

végleges padlóburkolat, – illetve 20 cm magasságot meghaladó lábazat esetén – a 

lábazat felső élétől, a vakolatlan mennyezet síkjáig mérve kell figyelembe venni. 

 

3.2.2 Az oldalfal vakolásba be kell számítani az összes belső függőleges felületű vakolásokat, 

beleértve az esetleges pillérfelületeket is. 

 

3.2.3 Alulbordás mennyezeteknél a nyers falméretek között mért felülethez a lelógó bordák 

vakolatlan méreteivel számított függőleges oldalfelületeket hozzá kell adni. 

 

3.2.4 A felületből az 1,00 m²-es és ennél nagyobb, összefüggő, nem vakolt felületeket 

(nyílások, idegenanyagú burkolatok) le kell vonni. Kávavakolatokat, ha ezek mélysége 

25 cm-nél kisebb, bemérni nem szabad. Kivételt képeznek a gipsz díszvakolatok tételei, 

amelyeknél az 1,00 m² feletti nyílások kávavakolatait is a függőleges felületbe kell 

beszámítani. 

 

3.2.5 Az oldalfal és mennyezetvakolatok tételei – a díszvakolatok kivételével – átlagosítva 

tartalmazzák az összes él-, zúg-, és hajlatképzéseket, a 25 cm-nél keskenyebb kávák 

vakolását és az íves vakolások normaszükségleteit is. Díszvakolatoknál az élképzések és 

sarokösszedolgozások többletként számolhatók el. 

 

3.2.6 Ha az íves vakolat mennyisége a vakolatmennyiség 10%-át meghaladja, az íves felület 

mennyiségére a megállapított többlet is elszámolható. 

 

 

Az idomok jelölése az alaprajzon: 3 pont 
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1. feladat megoldása: 

 

Falfelületek nagysága (levonások nélkül): 

 

helyiség neve idom jele 
mennyiség 

db 

hossz 

m 

magasság 

m 

felület 

m2 

nappali V1 1 4,40 2,65 11,66 

nappali V2 2 3,70 2,65 19,61 

nappali V3 1 0,60 2,65 1,59 

étk.+kony. V4 1 3,80 2,65 10,07 

étk.+kony. V5 2 2,00 2,65 10,60 

kamra V6 2 1,00 2,65 5,30 

kamra V7 2 1,70 2,65 9,01 

szoba V8 2 4,10 2,65 21,73 

szoba V9 2 2,60 2,65 13,78 

szélfogó V10 2 3,00 2,65 15,90 

szélfogó V11 2 2,10 2,65 11,13 

tus.+wc V12 2 2,50 2,65 13,25 

tus.+wc V13 2 3,00 2,65 15,90 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Összesen: 159,53 

 

A táblázat kitöltéséért oszloponként 3, összesen 3 * 6 = 18 pont, az összesített értékek 

meghatározásáért további 3 pont adható. 

  



Versenyzői kód:  26  
 

5/14 

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

54 582 03 Magasépítő technikus 

Levonások: 

 

helyiség neve idom jele 
mennyiség 

db 

szélesség 

m 

magasság 

m 

felület 

m2 

nappali L1 1 1,20 1,50 1,80 

nappali L2 1 1,00 2,10 2,10 

étk.+kony. L1 1 1,20 1,50 1,80 

étk.+kony. L3 1 0,90 2,40 2,16 

étk.+kony. L4 1 0,75 2,10 1,58 

kamra L4 1 0,75 2,10 1,58 

szoba L1 1 1,20 1,50 1,80 

szoba L2 1 1,00 2,10 2,10 

szélfogó L2 2 1,00 2,10 4,20 

szélfogó L5 1 1,00 2,40 2,40 

szélfogó L6 1 0,80 2,10 1,68 

tus.+wc L1 1 1,20 1,50 1,80 

tus.+wc L6 1 0,80 2,10 1,68 

      

      

Összesen: 26,68 

 

A táblázat kitöltéséért oszloponként 2, összesen 2 * 6 = 12 pont, az összesített értékek 

meghatározásáért további 2 pont adható. 

 

Összes vakolt felület nagysága (levonások figyelembe vételével): 

 

159,53 - 26,68 = 132,85 m2 

 

Az összes vakolt felület nagyságának kiszámításáért 3 pont adható. 

 

Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes értékek is elfogadhatók, értékelendők. Nem 

szükséges minden részeredményt kiszámítani, a megadott pontszámok összevonhatók. A 

megadott részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. Az eredményeknél 

legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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2. feladat 15 pont 

Válassza ki az alábbi információk és a mellékelt tervek alapján az aljzat burkolásához megfelelő 

tételt, összesítse a burkolandó felületek nagyságát, majd számítsa ki a szükséges alapanyagokat! 

 

- A mellékelt terveket a feladatsor végén találja. 

- A megadott helyen és a táblázatokban dolgozzon! 

- Minden helyiségben (a szoba kivételével) azonos kerámiaburkolat készül 30x30 cm méretben. 

- Összesítse a hideg padlóburkolattal ellátandó felületek nagyságát (a teraszokat ne vegye 

figyelembe)! 

- A burkolt felületek nagyságának meghatározásánál az alaprajzon látható helyiségpecséteken 

szereplő alapterületeket vegye figyelembe! Az ajtók közelében lévő többlet felületeket jelen 

feladatban nem kell figyelembe vennie. A lábazatok mennyiségét sem kell figyelembe vennie. 

- Válassza ki a megfelelő tételt, amelyikkel a munkát a terveknek megfelelően el lehet végezni! 

- A tétel normái alapján számítsa ki a szükséges mennyiségeket a kiszerelési egységek 

függvényében! 

 

A) tétel: 

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, 

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 

40x40 cm közötti lapmérettel. 

MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázóhabarcs, fehér 

A) tétel normái: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,75 0,83 hidegburkoló óra 

0,52 0,58 betanított hidegburkoló segédmunkás óra 

3,75 3,9 
MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, 

szürke 
kg 

0,6 0,62 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér kg 

1,03 1,05 30x30 cm-es mázas kerámia lap m2 

 

B) tétel: 

Padlóburkolat készítése, kerámialapból, mázas kerámialapból, 2 cm vtg. gyári, száraz 

ágyazóhabarcsba fektetve, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel. 

30x30 cm-es mázas kerámia átlagár, LB-Knauf ágyazóhabarcs, LB-Knauf ProCol + kiemelt 

minőségű flexibilis fugázó 

B) tétel normái: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,9 1 hidegburkoló óra 

0,63 0,69 betanított hidegburkoló segédmunkás óra 

0,1128 0,114 30x30 cm-es mázas kerámia lap 100 db 

0,0408 0,0428 Lb-Knauf ágyazóhabarcs, cikkszám: K00617091 t 

0,08 0,08 
Lb-Knauf Pro-Cl + kiemelt minőségű flexibilis fugázó, 

kül- és beltéri használatra, cikkszám: K00686 
kg 

 

 

A választott tétel: ...A... 

A tétel kiválasztásáért 3 pont adható.  
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A burkolandó felületek nagysága: 

helyiség 
alapterület 

m2 

nappali 16,28 

étk.+kony. 7,60 

kamra 1,70 

szélfogó 4,64 

tus.+wc 6,30 

  

  

Összesen: 36,52 

A táblázat kitöltéséért 3 pont adható. 

 

A szükséges alapanyagok mennyisége: 

ragasztó-

habarcs 

norma burkolandó felület szükséges anyagmennyiség 

mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység 

3,75 kg 36,52 m2 136,95 kg 

kiszerelési egység szükséges kisz. egység szüks. kisz. egys. (kerekítve) 

mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység 

25 kg/zsák 5,48 zsák 6 zsák 

fugázó-

habarcs 

norma burkolandó felület szükséges anyagmennyiség 

mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység 

0,6 kg 36,52 m2 21,91 kg 

kiszerelési egység szükséges kisz. egység szüks. kisz. egys. (kerekítve) 

mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység 

5 kg/zsák 4,38 zsák 5 zsák 

kerámia 

lap 

norma burkolandó felület szükséges anyagmennyiség 

mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység 

1,03 kg 36,52 m2 37,62 m2 

kiszerelési egység szükséges kisz. egység szüks. kisz. egys. (kerekítve) 

mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység mennyiség mért.egység 

1,08 m2/doboz 34,83 doboz 35 doboz 

 

A szükséges alapanyagok mennyiségének meghatározásáért alapanyagonként 3, összesen 3 * 3 

= 9 pont adható. 

 

Megjegyzés: A megadott részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. Az 

eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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3. feladat 26 pont 

Számítsa ki, az alábbi tetőszerkezet építéséhez és a hozzá kapcsolódó feladatok 

elvégzéséhez szükséges időt a megadott adatok alapján! 

 

- Számítsa ki, hogy az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez mennyi időre van szükség! 

- Összesítse, hány munkanap szükséges a munkák elvégzéséhez! 

- Adja meg, hogy a hét melyik napján végez a munkákkal! 

 

Adatok: 

- A tetőszerkezet vízszintes vetületének nagysága: 165 m2, ferde felületének nagysága: 201 m2. 

- A tető formája: nyeregtető, az építése során 36 db 6,7 m hosszú szarufa készül. 

- A számítások során használja a táblázatokban látható normaidőket! 

- A megadott normák az, ellenlécezés kivételével, 1 m2 nagyságú (vízszintes vagy ferde) felület 

elkészítéséhez szükségesek. Az ellenlécezés adatai folyóméterben vannak megadva. 

- A kivitelezéshez 2 fő ács, 1 fő tetőfedő és 2 fő „betanított és segédmunkás” mindig 

rendelkezésre áll. 

- Minden munkanap 8 munkaórából áll, órákra kerekítve számoljon (ha az óra 0,1 tized óra alatt 

van, lefelé kerekítsen)! 

- Az egyes munkafolyamatok egymás után közvetlenül végezhetők, technológiai szünetet nem 

kell közöttük tartani. 

- A munkákat hétfői napon kezdheti meg, csak munkanapon történhet munkavégzés (a kérdéses 

időszakban nincs ünnepnap). 

 

A rendelkezésre álló normák: 

Fa tetőszerkezet készítése: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,69 0,71 ács, állványozó óra 

0,16 0,17 betanított és segédmunkás óra 

 

Tetőfóliázás: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,07 0,07 ács, állványozó óra 

0,01 0,01 betanított és segédmunkás óra 

 

Ellenlécezés: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,08 0,08 ács, állványozó óra 

 

Tetőlécezés: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,09 0,09 ács, állványozó óra 

0,12 0,13 betanított és segédmunkás óra 

 

Tetőfedés: 

új fennt. erőforrás megnevezése egysége 

0,08 0,08 tetőfedő óra 

0,02 0,02 betanított és segédmunkás óra 
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A szükséges munkaidők meghatározása: 

 

Fa tetőszerkezet készítése: 

Mennyiség: 165 m2 

szakma: ács, állványozó 
betanított és 

segédmunkás 

 mennyiség: mért. egys.: mennyiség: mért. egys.: 

normaidő: 0,69 óra 0,16 óra 

összes időszükséglet: 113,85 óra 26,4 óra 

létszám: 2 fő 2 fő 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével: 
56,93 óra 13,2 óra 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével (kerekítve): 
57 óra 14 óra 

A táblázat kitöltéséért 4 pont adható. 

 

Tetőfóliázás: 

Mennyiség: 201 m2 

szakma: ács, állványozó 
betanított és 

segédmunkás 

 mennyiség: mért. egys.: mennyiség: mért. egys.: 

normaidő: 0,07 óra 0,01 óra 

összes időszükséglet: 14,07 óra 2,01 óra 

létszám: 2 fő 2 fő 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével: 
7,04 óra 1,01 óra 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével (kerekítve): 
7 óra 1 óra 

A táblázat kitöltéséért 4 pont adható. 

 

Ellenlécezés: 

Mennyiség: 36 db * 6,7 m = 241,2 m 

szakma: ács, állványozó  

 mennyiség: mért. egys.: mennyiség: mért. egys.: 

normaidő: 0,08 óra   

összes időszükséglet: 19,3 óra   

létszám: 2 fő   

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével: 
9,65 óra   

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével (kerekítve): 
10 óra   

A táblázat kitöltéséért 3 pont adható. 
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Tetőlécezés: 

Mennyiség: 201 m2 

szakma: ács, állványozó 
betanított és 

segédmunkás 

 mennyiség: mért. egys.: mennyiség: mért. egys.: 

normaidő: 0,09 óra 0,12 óra 

összes időszükséglet: 18,09 óra 24,12 óra 

létszám: 2 fő 2 fő 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével: 
9,05 óra 12,06 óra 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével (kerekítve): 
9 óra 12 óra 

A táblázat kitöltéséért 4 pont adható. 

 

Tetőfedés: 

Mennyiség: 201 m2 

szakma: tetőfedő 
betanított és 

segédmunkás 

 mennyiség: mért. egys.: mennyiség: mért. egys.: 

normaidő: 0,08 óra 0,02 óra 

összes időszükséglet: 16,08 óra 4,02 óra 

létszám: 1 fő 2 fő 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével: 
16,08 óra 2,01 óra 

időszükséglet a létszám 

figyelembe vételével (kerekítve): 
16 óra 2 óra 

A táblázat kitöltéséért 4 pont adható. 

 

Az összes időszükséglet meghatározása: 

munkafolyamat megnevezése: mennyiség: mért. egys.: 

fa tetőszerkezet készítése 57 óra 

tetőfóliázás 7 óra 

ellenlécezés 10 óra 

tetőlécezés 12 óra 

tetőfedés 16 óra 

összes időszükséglet: 
102 óra 

12,75 nap 

A táblázat kitöltéséért 4 pont adható. 

 

A hét ezen napján fog véget érni a munkavégzés: szerda 

(Hétfői munkakezdés esetén a 13 napos időszak a 3. hét szerdáján fog letelni.) 

A helyes megoldásért 3 pont adható. 

Megjegyzés: A megadott részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. Az 

eredményeknél legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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4. feladat 18 pont 

Számítsa ki az alábbi, alaprajzával és metszetével adott, kerti fürdőmedence (talplemez és falak) 

betonozásához szükséges beton térfogatát! 

 

- A megadott alaprajzban a medencét bontsa idomokra, majd lássa el jelöléssel őket! 

- A kész beton térfogatát számítsa ki m3 egységben, a betonozás során a beton tömörödését nem 

kell figyelembe vennie.  

- Az eredményeket a megadott táblázatban tüntesse fel! 

 

 

 
 

Az idomok jelöléséért 2 pont adható. 
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Az idomok alapterületének számítása: 

 

Talplemez számítása: 

 

T1 idom: (3,502 * π) / 2 = 19,24 m2 

T2 idom 6,00 * 7,00 = 42 m2 

 

Falazat számítása: 

 

F1 idom (3,202 * π - 3,002 * π) / 2 = 1,95 m2 

F2 idom 6,00 * 0,20 = 1,2 m2 

 

A helyes eredményekért 4 pont adható. 

 

A mennyiségek összegzése: 

Idom jele 

Idom 

alapterülete 

m2 

Idom 

magassága 

m 

Idomok 

mennyisége 

db 

Idomok 

térfogata 

m3 

T1 19,24 0,4 2 15,39 

T2 42 0,4 1 16,8 

F1 1,95 1,8 2 7,02 

F2 1,2 1,8 2 4,32 

     

     

Összes térfogat: 43,53 

 

A táblázat kitöltéséért oszloponként 2, összesen 2 * 5 = 10 pont, az összesített értékek 

meghatározásáért további 2 pont adható. 

 

Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes értékek is elfogadhatók, értékelendők. Nem 

szükséges minden részeredményt kiszámítani, a megadott pontszámok összevonhatók. A 

megadott részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. Az eredményeknél 

legfeljebb 1 %-os eltérés elfogadható. 
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Mellékletek: 

 

ALAPRAJZ M 1:100 
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Mellékletek: 

 

A-A METSZET M 1:100 

 

 
 

Tervezett padlórétegrendek: 

 

R1: 

kerámia lap + ragasztó vagy 

laminált parketta, alatta filc terítés  1,0 cm 

vasalt aljzatbeton    6,0 cm 

PE fólia, technológiai szigetelés   

Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés  8,0 cm 

talajnedvesség elleni vízszigetelés, 

1 rtg. 4 mm vastag mod. bit. lemezzel 

vasalt aljzatbeton    10,0 cm 

tömörített homokos kavics feltöltés  30,0 cm 

tömörített talaj, humuszréteg leszedve 

 

R2: 

fagyálló kerámia lap + flexibilis ragasztó 1,0 cm 

vasalt aljzatbeton    10,0 cm 

tömörített homokos kavics feltöltés  45,0 cm 

tömörített talaj, humuszréteg leszedve 

 


