
Versenyzői kód:  8  
 

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

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 

 

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
 

Elődöntő                      
 

KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR  

MEGOLDÁSA 
 

 

Szakképesítés: 

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 

 

SZVK rendelet száma: 

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

 

Komplex írásbeli: 

Munkatervezés 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 90 perc 

 

                                                                                                                 

2019. 
 

 
 

 

 

Javító neve  

Aláírás  

Elért pontszám  



Versenyzői kód:  8  
 

2/7 

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

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 

 

Fontos tudnivalók! 
 

Kedves Versenyző! 

 
1.) A versenyzői kódot minden oldalon szükséges felírni. 

 

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges.  

3.) Értékelésnél csak a tollal írt megoldások és számítások vehetők figyelembe, ceruza csak a 

rajzos feladatoknál használható.  

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges író-, rajzeszközöket és nem programozható 

számológépet használhatnak. Mobiltelefon nem használható számológépként!  

5.) A számítási feladatok, feladatrészek csak akkor értékelhetők, ha az összefüggésekbe 

(képletekbe) a versenyző számszerűen behelyettesít! Nem fogadható el az olyan feladat vagy 

feladatrész megoldása, ahol az összefüggés után csak a végeredményt tüntették fel.  

     Mértékegység feltüntetésének hiánya, pontlevonást eredményez. 

6.) A hibás válasz áthúzandó! Az áthúzott feleletekre nem jár pont.  

7.) Ügyelj az írás olvashatóságára, a munka esztétikumára! Csak az a válasz értékelhető, amit a 

javító tanár el tud olvasni!  

8.) A feladat megoldására biztosított idő leteltével a munkát be kell fejezni!  

 

 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat                                                                                                             15 pont 

 

 

 

 Határozza meg a képen látható kerítésoszlop anyagszükségletét!  

 

Az oszlop elkészítéséhez S355 N jelű 40x40x2 mm-es zártszelvényt  
használtunk fel. 

 

Megoldás:  Pitagorasz tétele alapján                                 

  
a²+b²=c² 

 

L= 2600+c                                                                            

 

c²= 200²+400²= 40000+160000=200000 mm² 

 

c= =447,213 mm 

 

L= 2600+ 447,213=3047,21 mm                                            

 

 

            

 

 

                                                                                                               

 

2. Feladat                                                                                                                 6 pont 

Nevezze meg a kerítésoszlop elkészítésénél felhasznált acélt, illetve határozza meg a felhasznált 

acél legkisebb folyáshatár értékét N/mm²-ben. 

 

 

A felhasznált acél megnevezése: Ötvözetlen szerkezeti acél                        3 pont 

 

 

A felhasznált acél legkisebb folyáshatár értéke: 355  N/mm²                      3 pont 
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3. Feladat                                                                                                           10 pont 

A fenti feladatban szereplő kerítésoszlop elkészítésének normaideje 17 perc. 

Az elkészítésnél közreműködő dolgozó óradíja /munkadíja/ 3600 Ft/ óra. 

 

Határozza meg, hogy 90 db oszlop elkészítése esetén mekkora munkadíj számolható fel! 

 

Megoldás:   1. változat: 

 

                           90x17= 1530 perc alatt készül el a 90 oszlop 

 

                        1530/60=  25.5 óra 

 

                        25.5 x 3600= 91800 Ft számolható fel munkadíjként   

                 

                     2.  változat: 

 

                        3600/60= 60 Ft/ perc a felszámolható munkadíjként 

 

                         17x 60= 1020 Ft egy oszlop esetén a munkadíj nagysága 

 

                    90 x 1020= 91800 Ft számolható fel munkadíjként 90 oszlop esetén 

 

           / A közölt megoldástoktól eltérő úton kapott jó eredményt is el kell fogadni! / 

 

4. Feladat                                                                                                              10 pont                                                                                                                      

Határozza meg, hogy maximálisan egy 1000x2000x1 mm-es lemezből hány darab  

olyan egyenlőszárú, derékszögű háromszög alakú lemez vágható ki, melynek befogói 500x500-as 

méretűek. A feladatot gépi lemezolló segítségével végezzük. 

/ Feladat megoldása csak vázlatos szabásterv készítésével együtt értékelhető! /  

 

 
Maximálisan kivágható háromszög alakú lemezek száma: 16 db 
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5. Feladat                                                                                                             10 pont 

Ismertesse, milyen előkészítő műveleteket kell végrehajtani a munkadarabok hegesztésénél!    

 

- szükség szerinti egyengetés  

 

- felülettisztítás 

 

- darabolás, méretre vágás 

 

- hegesztendő élek kialakítása / élezés / 

 

- befogás, illesztés, fűzés   

 

                                                                                         

6. Feladat                                                                                                               3 pont 

Határozza meg az acél, és fémszerkezeti oszlopok feladatát!     

     

Az oszlopok feladata, hogy a tartószerkezetek közvetítésével ható terheléseket, 

igénybevételeket, az oszlopot alátámasztó szerkezetre továbbítsák. 

 

 

7. Feladat                                                                                                            10 pont  

Nevezze meg a csarnokszerkezetek főbb elemeit! 

 

- tartószerkezetek és elemeik  

 

- tetőszerkezetek és elemeik 

 

- külső térelhatároló elemek, falak 

 

- belső térelhatároló elemek, falak 

 

- nyílászáró szerkezetek 

 

 

8.  Feladat                                                                                                                       6 pont 

Nevezze néven, milyen munkavédelmi oktatásokat ismerünk! 
 

- előzetes /munkavégzést megelőző oktatás/ 

 

- ismétlő / a meglévő ismeretek felelevenítése / 

 

- rendkívüli / amikor a munkáltató úgy ítéli meg pl. balesetet követően / 
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9. Feladat                                                                                                               6 pont 

Sorolja fel az égés feltételeit! 

 

- éghető anyag 

 

- oxigén 

 

- gyulladási hőmérséklet 

                                                                                                           

10. Feladat                                                                                                             20 pont 

Az alábbi kérdések esetében csak egy helyes választ találhat. 

A helyesnek vélt választ húzza alá! / A javított, áthúzott válasz nem értékelhető! / 

 

a, Hány százalék széntartalomig beszélünk acélról?                                     2 pont 

 

- 0,26 % 

- 2,06 % 

- 20.6 % 

 

b, Minimálisan hány százalék krómot tartalmaz a korrózióálló acél?           2 pont 

 

- 0,105 % 

- 1,05 %  

- 10,5 %  

 

c, Határozza meg a vas olvadáspontját!                                                        2 pont 

 

- 538 C° 

- 1538 C° 

- 928 C° 

 

d, M 8-as menet elkészítésénél határozza meg a magfurat átmérőjét!        2 pont 

 

- Ø8 mm 

- Ø5 mm 

- Ø 6,4 mm 

 

e, Edzés esetén az anyagot hogyan hűtjük le?                                              2 pont 

 

- általában vízben, rövid idő alatt 

- levegőn hagyjuk lehűlni 

- a hűlési időnek nincs szerepe az edzési folyamatra 
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f, Keménység mérési eljárások esetében, melyik eljárásnál alkalmazunk golyót?    2 pont 

 

- Vickers 

- Brinell 

  

g, Határozza meg közhasználatú építményben, az akadálymentes használatú, egyenes vonalú 

lépcsőkarral áthidalható legnagyobb szintkülönbség nagyságát!                              2 pont  

           

- 1,8 m 

- 1,5m 

- 2,1 m 

 

h, Határozza meg, hogy egy lépcsőkar legfeljebb hány fellépést tartalmazhat?        2 pont 

 

- 10 fellépést 

- 20 fellépést  

- 17 fellépést 

 

i, A felsorolt anyagok közül, melyik nem tartozik a vasalatok témakörébe?            2 pont 

 

- pántok, zsanérok  

- zárak 

- ablakszárny 

 

j, A vészkijárat útvonalába milyen ajtó építhető be?                                     2 pont 

 

- kifelé nyíló ajtó 

- tolóajtó 

- forgóajtó 

 

11.  Feladat                                                                                                               4 pont     

Műszaki rajzon a hegesztési eljárás jelölésénél 111-es jelű kódot lát, mint eljárási módot.  

   

Nevezze meg a hegesztési eljárást! 

 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés, bevont elektródával. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 


