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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, feladat-gyűjtemény, 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 (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

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  

A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet egy irodaépület közbenső szintjének részletét 

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

készülő szerelt gipszkarton válaszfalak. A felhasználandó gipszkarton építőlemezek 

vastagsága minden esetben 12,5 mm. A válaszfalak profilvázába 75 mm vastag ásványgyapot 

hőszigetelés kerül. A követelmények miatt tűzgátló gipszkarton építőlemezekre kizárólag a 

menekülőfolyosót határoló válaszfalak megépítéséhez van szükség. A menekülőfolyosó 

határoló válaszfalainak rétegrendjében oldalanként 1 réteg normál és 1 réteg tűzgátló 

gipszkarton szerepeljen! A mosdó-előtér és a folyosó közötti falszakasz mosdó felőli oldalán 

a tűzgátlás mellett a nedves helyiségekre vonatkozó szabályt is figyelembe kell venni. 

Az ábrázolt helyiségekben – a folyosó kivételével – álmennyezet is készül: az 

irodahelyiségben, a teakonyhában és a mosdóban 600x600 mm-es kazettás álmennyezet, az 

előadóban 1 rétegű, 12,5 mm vastagságú, perforált gipszkarton álmennyezet. Az előadó 

álmennyezete fölé 75 mm ásványgyapot terítést kerül. A kazettás álmennyezetek fölött 

szigetelés elhelyezésére nincs szükség. 

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 a mosdó-előtér és a 

menekülőfolyosó közötti 3-as számú falszakasz hosszát - nem a teljes menekülő folyosó 

melletti falét, hanem csak a nyíllal jelzett hosszúságot!               4 pont 

 

A menekülő folyosó és a mosdó-előtér közötti falszakasz hossza: 3 m  
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b) Határozza meg a mosdó-előtér és a menekülő folyosó közötti 3-as számú válaszfal 

gipszkarton rétegek típusát!                 16 pont 

 

A mosdó felőli oldalon: 

1. réteg gipszkarton típusa: impregnált 4 pont 

2. réteg gipszkarton típusa: tűzgátló-impregnált 4 pont 

A 2 réteg felcserélve is elfogadható helyes válaszként. 

 

A folyosó felőli oldalon: 

1. réteg gipszkarton típusa: normál 4 pont 

2. réteg gipszkarton típusa: tűzgátló 4 pont  

A 2 réteg felcserélve is elfogadható helyes válaszként. 

 

 

c) A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg további 4 db 

gipszkarton válaszfal hosszát, valamint az azok megépítéséhez szükséges ásványgyapot 

hőszigetelés mennyiségét! Az ajtónyílásokat ne vonja le, azokat a számításnál tömör 

felületként vegye figyelembe! Szabási veszteség nem keletkezik.            26 pont 

 

A teakonyha és a WC-mosdó közötti 1-es számú válaszfal hossza: 3 m 4 pont 

 

A WC-mosdó és az előtér közötti 2-es számú válaszfal hossza: 3 m 4 pont 

 

A 4-es számú válaszfal hossza: 8,725 m 4 pont 

 

Az iroda és az előadó közötti 5-ös számú válaszfal hossza: 8,725 m 4 pont 

 

A fenti 4 db válaszfal megépítéséhez szükséges ásványgyapot szigetelés mennyisége: 

 

 

(3,00 + 3,00 + 8,725 + 8,725) x 3,20 = 23,45 x 3,20 = 75,04  10 pont 
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2. Feladat  

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

többi helyiség közötti 6-os számú (magában foglalja az 3-as számú falat) válaszfal 

megépítéséhez szükséges normál, tűzgátló, impregnált illetve tűzgátló-impregnált gipszkarton 

mennyiségét! Az ajtónyílásokat ne vonja le, azokat a számításhoz tömör felületként 

értelmezze! Szabási veszteség nem keletkezik. Az építőlemezek a 4-es számú fal vizesblokk 

felőli oldalán váltanak impregnáltra. 

 

 

a) A válaszfal megépítéséhez szükséges normál gipszkarton építőlemez mennyisége: 

 10 pont 

(4,80+0,125+3,50+0,125)x2x3,20+3,0x3,20= 64,32 m2  

 

 

b) A válaszfal megépítéséhez szükséges tűzgátló gipszkarton építőlemez mennyisége:  

10 pont 

 

(4,80+0,125+3,50+0,125)x2x3,20+3,00x3,20= 64,32 m2  

 

 

c) A válaszfal megépítéséhez szükséges impregnált gipszkarton építőlemez mennyisége:  

10 pont 

3,00x3,20=9,6 m2  

 

 

d) A válaszfal megépítéséhez szükséges tűzgátló-impregnált gipszkarton építőlemez 

mennyisége:                  10 pont 

 

3,00x3,20=9,6 m2  
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e) A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg az iroda és az előadó 

közötti 5-ös számú válaszfal megépítéséhez szükséges normál gipszkarton építőlemezek 

mennyiségét! Határozza meg továbbá, hogy a szükséges mennyiség hány darab 1200x2000 

mm-es gipszkarton táblával biztosítható! Szabási veszteség nem keletkezik. A szükséges 

mennyiséget egész táblára kerekítve adja meg!              24 pont 

 

A válaszfal megépítéséhez szükséges normál gipszkarton építőlemez mennyisége: 

 

8,725x3,20x4=111,68 m2 14 pont 

 

111,68:2,40= 46,53, amely 47 db 10 pont 

 

 

3. Feladat  

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

kialakítandó perforált gipszkarton álmennyezet tartószerkezeti síkjának kitűzési magasságát!  

8 pont 

Az álmennyezet tartószerkezeti síkjának kitűzési magassága: 2,7125 m  

 

A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg a perforált gipszkarton 

álmennyezet megépítéséhez szükséges gipszkarton építőlemezek mennyiségét! A szabási 

veszteség 10% százalék. Határozza meg továbbá az álmennyezetre kerülő ásványgyapot 

hőszigetelés mennyiségét is. A hőszigetelés vágásakor szabási veszteség nem keletkezik. 

 

b) A gipszkarton álmennyezet megépítéséhez szükséges gipszkarton építőlemez mennyisége: 

16 pont 

8,725x4,80x1,1= 46,068 m2  

 

 

c) Az álmennyezet megépítéséhez szükséges ásványgyapot hőszigetelés mennyisége: 

16 pont 

8,725x4,80= 41,88 m2  
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4. Feladat  

a) Gondolja végig a mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján az irodahelyiségben 

megépítendő kazettás álmennyezet lehetséges kialakítását! Határozza meg, hány darab 

álmennyezeti betételemre lesz szükség szimmetrikus kialakítás esetén úgy, hogy a helyiség 

kerülete mentén legalább fél elemszélességű kazettáknak kell lenniük!           16 pont 

 

15x6= 90 db  

 

b) Határozza meg, hogy a fenti kialakítás esetén hány darab vágott elem lesz összesen? 

12 pont 

A vágott elemek mennyisége: 15+15+4+4=38 db  

 

c) Az egyik irányban a helyiség középvonalában tartóprofilt fog elhelyezni. Határozza meg, 

mit fog elhelyezni a helyiség középvonalában a másik irányban! Húzza alá a megfelelő 

választ!                   12 pont 

 

                     Tartóprofilt                              Álmennyezeti betételemet  

 

5. Feladat 10 pont 

A mellékelt építész alaprajz és A-A metszet alapján határozza meg, hány db és milyen 

hosszúságú UA-profilra lesz szükség az összes helyiség kialakításához! (A WC-kabinok ajtói 

más szerkezettel készülnek, azokat ne számolja bele!) 

 

A helyiségek kialakításához  10 db UA-profilra lesz szükség. 6 pont 

 

 

Az UA-profilok szükséges hosszúsága: 3,50 méter 4 pont 

A 3,20 és a 3,18 méter szintén elfogadható helyes megoldásként. 

 

 

 


