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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 

Készítse el az alábbi kisméretű téglából készülő faltest téglakötési rajzát! A rétegek 
megjelenítéséhez használja a megadott jelöléseket (1. réteg: folytonos vonal, 2. réteg: 
szaggatott vonal)! 
 
Alkalmazza a téglakötés szabályait! 
 

 
 
Értékelés: 

• kávás falvég ..... pont / 8 pont 

• falcsatlakozás ..... pont / 6 pont 

• 38 cm vastag falszakasz (általános helyen) ..... pont / 6 pont 

• 25 cm vastag falszakasz (általános helyen) ..... pont / 5 pont 

 
 ..... pont / 25 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 25 pont 
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2. Feladat 

Készítse el az alábbi megadott M 1: 100 méretarányú metszeten jelölt 1. számú lábazati 
M 1:10 léptékű csomópontot! 
Írjon rétegrendeket, a rajzot lássa el méretekkel, megnevezésekkel, vízszintes, függőleges és 
magassági méretekkel! 
 

 

 

A falszerkezet 44 cm vastag vázkerámia teherhordó falakkal készül, hagyományos habarcsos 
technológiával. A fal külső oldalára 1,8 cm vastag homlokzatvakolat, a belső oldalon 1,5 cm 
vastag belső vakolat kerül. A lábazati fal 30 cm vastag zsalukő kibetonozva, a külső oldalon 
8 cm vastag hőszigeteléssel, 1,2 cm vastag lábazati vakolattal. 
Az épület körül 40 cm szélességben kulé kavics kerül elhelyezésre, alatta geotextil 
védelemmel. 
Az épület padlója kerámialappal burkolt, alatta ragasztó és kiegyenlítő réteg található. A 
padlóban aljzatbeton és hőszigetelés is elhelyezésre kerül. A vízszigetelés 2 réteg bitumenes 
vastaglemez. A vízszigetelés alatt 12 cm vastag vasalt aljzatbeton, majd 15 cm vastag kavics, 
illetve 35 cm vastag tömörített feltöltés található. 
Az itt nem részletezett anyagokat, szerkezeti kapcsolatokat, méreteket szabadon, az 
előírásokat betartva felveheti. 
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2. feladat kidolgozása: 
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2. feladat értékelése: 
 

• felmenő fal …. pont/ 5 pont 

• lábazati fal, alapozás …. pont/ 5 pont 

• padlószerkezet …. pont/ 5 pont 

• hőszigetelések …. pont/ 5 pont 

• vízszigetelés …. pont/ 5 pont 

• külső rész (lábazattól balra) …. pont/ 3 pont 

• méretezések …. pont/ 4 pont 

• rétegrendek …. pont/ 4 pont 

• feliratok …. pont/ 2 pont 

• külalak …. pont/ 2 pont 

 
 ..... pont / 40 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 40 pont 
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3. Feladat 

Készítse el az alábbi tetőkontúr tetőközepelési rajzát! 
A tetősíkok azonos hajlásszögűek. A tetőidom összetett kontyolt tető. 
 
 

 
 
Értékelés: 

• kontytolt tetőrészek …. pont/ 3 pont 

• gerincek …. pont/ 3 pont 

• vápák …. pont/ 3 pont 

• gerinc csatlakozások …. pont/ 3 pont 

• külalak …. pont/ 3 pont 

 
..... pont / 15 pont 

 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont 
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4. Feladat 

Számítsa ki a szükséges cserépsorok számát és a megfelelő cserépléc távolságot! 
Szerkessze fel a számított adatokat a megadott metszetrészletre! 
Használja a feladatban megadott paramétereket. Két tizedes pontossággal a kerekítés 
szabályai szerint dolgozzon! 

Metszet M 1:50 

 
Számítás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés: 

• cserépsorok száma …. pont/ 10 pont 
• cserépléc távolság …. pont/ 5 pont 

• cserépléc kiosztási rajz …. pont/ 5 pont 
..... pont / 20 pont 

 
Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 

Elérhető pontszám:  100 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


