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KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR 

MEGOLDÁSA 
 

Szakképesítés: 

34 582 13 Burkoló 

 

SZVK rendelet száma: 

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

 

Komplex írásbeli feladat: 

Hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, egyszerű burkolati terv készítése a 

feladathoz kapcsolódó technológiai sorrend meghatározásával. 

Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú hidegburkoló munka 

anyagszükségletének meghatározása, dokumentálása, valamint számlakészítés a kiszámított 

mennyiségek alapján a tervezett munkáról. 

Adott felülethez, adott méretű burkolólapokkal, burkolati terv készítése. A megrendelői 

igények ismeretében az elkészítendő burkolat technológiai sorrendjének meghatározása. 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 

Az írásbeli verseny időtartama: 180 perc 

 

 

2020. 
 

 

 

Javító neve   Elért pontszám  

Aláírása     
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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, feladatgyűjtemény 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 teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

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 versenyből 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                  10 pont 

Az alábbi alaprajzi részlet egyes elemeire számozott nyilak mutatnak.  

 

Írja le, hogy mit ábrázolnak a jelek! 

 

Megjegyzés: A rajzi vázlatok műszakilag nem kidolgozottak, nem szabványos méretűek, 

kizárólag a feladat meghatározására szolgálnak. A rajzon a méretek m-ben és cm-ben kerültek 

meghatározásra. 

 

 
 

 

1. Válaszfal 

2. Mosdó 

3. Ajtó magassági mérete 

4. Beépített szekrény 

5. Homlokzati hőszigetelés 

6. Lépcső 

7. WC 

8. Zuhanyzótálca 

9. Ablak szélességi mérete 

10. Főfal 
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2. Feladat 

Egyéni vállalkozóként elvállalta az alábbi alaprajzi részleten látható konyha+étkező 

megnevezésű helyiség burkolási munkáit. A kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzéséről 

a megrendelő gondoskodik, de az anyagmennyiségek meghatározása az Ön feladata. 

 

Megjegyzés: A rajzi vázlatok műszakilag nem kidolgozottak, nem szabványos méretűek, 

kizárólag a feladat meghatározására szolgálnak. A rajzon a méretek m-ben és cm-ben kerültek 

meghatározásra. 

 

 

 

Információ: 

A helyiséget 30 cm x 30 cm-es kerámia padlólappal burkolják, ragasztóba ágyazva, fugázva. 

A helyiségben 10 cm-es kísérőlábazatot rendeltek meg. A helyiség aljzatkiegyenlítését m2-

enként 2 mm rétegvastagsággal szükséges elvégezni. 

 

Önterülő aljzatkiegyenlítő 

- anyagszükséglet 1,5 kg/m2/mm 

- kiszerelési egység: 20 kg/zsák 

Ragasztó 

- anyagszükséglet 5 kg/m2 

- kiszerelési egység: 20 kg/zsák 

30 cm x 30 cm-es kerámia burkolólap 

- anyagszükséglet (veszteséggel) 1,12 m2/m2 

- kiszerelési egység: 1,2 m2/doboz 

Fugázó 

- anyagszükséglet 0,5 kg/m2 

- kiszerelési egység: 5 kg/zsák 
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a) Burkolt helyiségek aljzatfelületének számítása (m2):               5 pont 

 

4,00 m ∙ 4,10 m = 16,4 m2  

     

b) Lábazat felületének számítása (m2):                5 pont 

 

(4,00 m + 4,10 m + 4,00 m + 4,10 m – 0,9 - 0,9- 0,9 ) ∙ 0,10 m = 1,35 m2 

     

c) Önterülő aljzatkiegyenlítő anyagszükségletének számítása (kg):            5 pont 

 

16,4 m2 ∙ 1,5 kg/m2 x 2 mm = 49,2 kg       

  

d) Önterülő aljzatkiegyenlítő kiszerelési egységének számítása (zsák):            4 pont 

 

49,2 kg : 20 =2,46 zsák = 3 zsák      

    

e) Kerámia burkolólap anyagszükségletének számítása (m2):             5 pont 

 

(16,4 m2 + 1,35 m2) ∙ 1,12 m2/m2 = 19,88 m2  

     

f) Kerámia burkolólap kiszerelési egységének számítása (doboz):            4 pont 

 

19,88 m2 : 1,2 m2/doboz = 16,57 doboz ~ 17 doboz  

    

g) Ragasztó anyagszükségletének számítása (kg):                5 pont 

 

(16,4 m2 + 1,35 m2) ∙ 5 kg/m2 = 88,75 kg    

    

h) Ragasztó kiszerelési egységének számítása (zsák):              4 pont 

 

88,75 kg : 20 kg/zsák = 4,44 zsák  ~ 5 zsák    

   

i) Fugázó anyagszükségletének számítása (kg):               5 pont 

 

(16,4 m2 + 1,35 m2) ∙ 0,5 kg/m2 = 8,88 kg     

   

j) Fugázó kiszerelési egységének számítása (zsák):              4 pont 

 

8,88 kg : 5 kg/zsák = 1,78 zsák ~ 2 zsák       
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3. Feladat 

Munkáltatója megbízza egy 36 m2-es raktárépület padlóburkolási munkáinak elvégzésére. 

Számítsa ki a burkoláshoz szükséges lapok számát!  

Információ: 

Lapméret: 30 cm x 60 cm 

Vágási veszteség: 4% 

Kiszerelés: 8 db/doboz 

 

 

 

a) Lapok számának meghatározása veszteség nélkül:              4 pont

  

36 m2 : (0,30 m ∙ 0,60 m) = 200 db   

       

b) Lapok számának meghatározása veszteséggel együtt:               4 pont 

 

200 db ∙ 1,04 = 208 db   
       

c) Kiszerelési egység számítása:                  4 pont 

 

208 db : 8 db = 26 doboz         

 

 

 

4. Feladat                   10 pont 

Állítsa sorrendbe a falburkolólapok ragasztásának főbb lépéseit! 

 

3.  Burkolatok kitűzése, iránylapok és vezérsorok kialakítása 

5.  Hézagolás (fugázás) 

1.  Felmérés, méretek ellenőrzése  

4.  Vezérsorok közötti mezők burkolása       

2.  Falfelület ellenőrzése         
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5. Feladat                  12 pont 

 

Megbízást kap egy járda építésére. Számolja ki az alábbi rajz alapján a járda területét!  

 

 

 
 

 

Járda területének számítása: 

 

(3 ∙ 11,50) / 2 + 11,50 ∙ 4,50 + (4,50 ∙ 4,50 ) / 2 = 79,125 m2 
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6. Feladat                  10 pont 

Írja le az alábbi metszet részletrajz rétegrendjét! 

 

Megjegyzés: A rajzi vázlatok műszakilag nem kidolgozottak, nem szabványos méretűek, 

kizárólag a feladat meghatározására szolgálnak. A rajzon a méretek m-ben és cm-ben kerültek 

meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


