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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 feladatrészeket, számításokat tollal, míg a rajzi feladatrészeket ceruzával 
célszerű elkészíteni. 

5. Tesztfeladatok csak tollal írhatók, a javított válaszok nem értékelhetők. 

6. A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a 
mértékegységeket is fel kell tüntetni! 

7. Figyeljen a helyes időbeosztásra! 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Ordnen Sie die Berufsnamen den Definitionen zu. 
Párosítsa össze a foglalkozásneveket azok meghatározásával! 
 
 
a, Kachelofenbauer b, Zimmermann c, Elektriker 
d, Tischler e, Heizungsinstallateur f, Klempner 
 
1. .............. Handwerker im Bereich der Elektrotechnik, baut das elektrische Netz aus. 
 
2. .............. Er stellt die Beschläge zusammen. 
 
3.  ............. Handwerker, der bei Bauten die Teile aus Holz (besonders den Dachstuhl) 

herstellt. 
 
4.  ............. Er baut Einzelheizanlagen, die aus Schamottenstein gemauert, mit Kacheln belegt 

sind. 
 
5.  ............. Handwerker, der das Heizungssystem (Gas- oder elektrisch) erbaut und dessen 

Fehler repariert. 
 
6.  ............. Handwerker, der Holz (und auch Kunststoff) verarbeitet, bestimmte Gegenstände, 

besonders Möbel, daraus herstellt. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
 ..... pont / 6 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 
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2. Feladat 

Wählen Sie die richtige Übersetzung aus. 
Válassza ki a helyes fordítást! 
 
Arbeitssicherheit 
 
1. Beim Operieren von elektrischen Geräten soll man keine Reparaturen eigenständig 
ausführen. 
a, Elektromos készülékek használatakor nem szabad önállóan hibajavítást végeznünk. 
b, Elektromos készülékek használatakor nem szabad hibajavítást végeznünk. 
 
2. Beim Anschluss elektrischer Geräte dürfen keine schadhaften Komponenten verwendet 
werden. 
a, Elektromos készülékek csatlakozásánál tilos javított alkatrészeket használni. 
b, Elektromos készülékek csatlakozásánál tilos sérült alkatrészeket használni. 
 
3. Elektrische Werkzeuge und Maschinen darf man nur benutzen, wenn man dazu befugt und 
damit vertraut ist. 
a, Elektromos készülékeket és gépeket csak akkor szabad használni, ha annak használatára 
jogosult ismerősünk van. 
b, Elektromos készülékeket és gépeket csak az arra jogosult és annak üzemeltetésében jártas 
személy használhat. 
 
4. Bei Kranarbeiten Personen warnen, die sich unter einer schwebenden Last aufhalten. 
a, Daruzásnál figyelmeztessük azokat, akik függő teher alatt tartózkodnak. 
b, Daruzásnál figyelmeztessük az embereket, hogy ne menjenek függő teher alá. 
 

1. 2. 3. 4. 

    

 
..... pont / 4 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 4 pont 
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3. Feladat 

Suchen Sie im Text nach den deutschen Äquivalenten der auf Ungarisch angegebenen 
Fachwörter oder Fachbegriffe, und schreiben Sie sie neben den ungarischen Varianten. 
Keresse meg a magyar nyelven megadott szakszavak vagy szakkifejezések német 
megfelelőjét a szövegben, és írja a magyar megfelelője mellé! 
 

Wärmedämmung ist die Reduktion des Durchganges von Wärmeenergie durch eine Hülle, um 

einen Raum oder einen Körper vor Abkühlung oder Erwärmung zu schützen. 

Wärmedämmung wird eingesetzt, um die Auskühlung beheizter Gebäude zu minimieren. 

Bauphysikalische Kennwerte der Wärmedämmung sind unter anderem die 

Wärmeleitfähigkeit und der Wärmedurchgangskoeffizient. Die Wärmeleitfähigkeit bezeichnet 

die spezifischen wärmedämmenden Eigenschaften eines Stoffes unter der Annahme, dass kein 

Luftzug (Konvektion) auftritt. Je kleiner der Wert, desto besser ist die wärmedämmende 

Wirkung. Der Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet die spezifischen wärmedämmenden 

Eigenschaften eines Bauteils unter Einbeziehung der Wärmeübergangswiderstände zu den 

angrenzenden Luftschichten. 

 

burkolat: 

lehűlés: 

hőszigetelő tulajdonság: 

hővezetési képesség:: 

hőáteresztési együttható: 

légréteg: 

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

 ...........................................................................  

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

..... pont / 2 pont 

 
..... pont / 12 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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4. Feladat 

Ergänzen Sie die fehlenden Schritte der Montage der Gipskartonwände! 

Egészítse ki a gipszkartonfalak összeszerelésének hiányzó lépéseit! 

 

1. Abstecken mit Schlagschnur. 

2.  .................................................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................................................  

4.  .................................................................................................................................................  

5. Einlegen der Leitungen. 

6.  .................................................................................................................................................  

7.  .................................................................................................................................................  

8. Schrauben der Gipskartonplatten an das Skelett. 

 

..... pont / 10 pont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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5. Feladat 

Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen auf Ungarisch. Beim Antworten 

nehmen Sie in erster Linie nicht Ihr Wissen, sondern den Text als Grundlage! 

Olvassa el a szöveget és válaszoljon magyarul a feltett kérdésekre! Válaszainál 

elsősorban a szövegben foglaltakra és ne háttértudására támaszkodjon! 

 
Putzarbeiten 

 

Außenputz dient dem Schutz der Wände und der Verschönerung des Gebäudes. Er soll in der 

Regel zweilagig (ohne Spritzputz) und etwa 2 cm dick sein. Innenputz soll 

feuchtigkeitsregulierend wirken und eine glatte Oberfläche aufweisen. Er soll durchschnittlich 

1 bis 1,5 cm dick sein (ohne Spritzputz). 

Vor den Putzarbeiten ist zu prüfen, ob der Putzgrund folgende Eigenschaften hat: 

- Es ist eine ebene, flucht- und lotrechte Wand bzw. Decke. 

- Es ist eine saubere und feste Fläche. 

- Es ist eine rauhe, porige und saugfähige Fläche. 

Ungeeigneter Putzgrund muss durch Spritzbewurf oder Putzträger verbessert werden. 

Spritzbewurf ist eine dünne oder nur stellenweise aufgebrachte Mörtelschicht, die u.a. der 

Vorbehandlung des Putzgrundes dient (keine Putzlage). Er besteht aus weichem, 

aufgespritztem Zementmörtel. Putzträger sind fest montierte Hilfsmittel, die den Untergrund 

für den Putz tragfähig machen. Überbrückt werden sollen Stahlträger, Holzbalken und 

Mauerschlitze. Putzprofile garantieren saubere Ecken und Kanten. Putzträger sind: 

Ziegeldrahtgewebe, Drahtgitter, Rippenstreckmetall. 

Arbeitsschutz 

Mörtelspritzer im Auge sind sehr gefährlich, da Bindemittel oft ätzend sind. Der Verletzte soll 

das Auge sofort mit klarem Wasser ausspülen, dabei nicht reiben, die nicht ausgespülten 

Fremdkörper im Auge drinlassen, das Auge abdecken, sofort einen Arzt aufsuchen (evtl. mit 

Begleitung). 
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1. Milyen kettős szerepe van a külső vakolatoknak?(1-1 pont) ..... pont / 2 pont 

 ......................................................................................................................................................  

2. Melyik három feltételnek kell megfelelnie a belső vakolatoknak? (2-2 pont)  

 ..... pont / 6 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. Említsen a szövegből legalább két dolgot, amelyeknek a vakolandó felületeknek meg kell 

felelniük! (2-2 pont) ..... pont / 4 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4. A szöveg szerint mi a vakolathordozó? Említsen legalább egy fajtát! (2+1 pont) 

 ..... pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5. Mi a teendő, ha habarcs fröccsen a szemünkbe? ..... pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 
 ..... pont / 18 pont 
 
 
 
 Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont 
 
 
Elérhető pontszám:  50 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


