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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

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 íróeszközön, vonalzón, körzőn és nem programozható 

számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, szótár, 

stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden számításnál fel kell tüntetni a következőket: 

- a számítás módját (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló adatokkal 

felírva), 

- a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket nem tünteti fel, a feladat még akkor sem fogadható el teljes 

mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: A számításokat, ahol nincs másként jelölve, két tizedesjegy 

pontossággal kell elvégeznie! 

3. A szöveges kifejtést, illetve számítást igénylő feladatokat/feladatrészeket tollal kell, míg a 

rajzolást igénylő feladatokat ceruzával célszerű elkészíteni! 

4. A feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, melyik megoldást hagyta meg. 

Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. A teszt jellegű feladatoknál „x” vagy „+” jellel jelölje a helyes megoldást! 

6. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 12 pont 

Rajzolja meg az alábbi tetőszerkezeti taréjszelemen csomópont hosszmetszet részletét a 

keresztmetszet alapján! Nevezze meg az egyes elemeket, majd adja meg a méreteiket is! 

A tengelyvonal a szarufa tengelyét jelöli. 

 
 

Értékelés: 

Szerkezetek: 6 pont 

Méretek, feliratok: 4 pont 

Külalak, esztétika: 2 pont 

Más helyes megoldások is elfogadhatók, értékelhetők.  

A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 

2. Feladat 6 pont 

Készítse el az alábbi tetőkontúr tetőközepelési rajzát! 

A tetősíkok azonos hajlásszögűek, a tetőidom összetett kontyolt.  

Tető túlnyúlást (párkány) ne jelöljön! 

 

Értékelés: felső tetőrész 2 pont, bal oldali tetőrész 2 pont, alsó tetőrész 2 pont. 

A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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3. Feladat  20 pont 

Készítse el az alábbi metszeten jelölt 1. számú párkány csomópontot M 1:10 léptékben! 

A falszerkezet pórusbeton falazóelemekből készül. 

Az itt meg nem adott adatokat a szakmai előírásoknak megfelelően szabadon felveheti! 

Írjon rétegrendeket, majd lássa el azokat megnevezésekkel, vízszintes, függőleges és magassági 

méretekkel! 
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3. Feladat kidolgozása: 

 

 

Értékelés: 

Fal és áthidaló kialakítása: 4 pont 

Födém és hőszigetelés kialakítása: 4 pont 

Tetőszerkezet és héjazat kialakítása:  4 pont 

Feliratok, megnevezések, méretezés, anyagjelölés: 6 pont 

Külalak, esztétika: 2 pont 

A megadott megoldások csak a javítást segítik, más helyes megoldások is elfogadhatók, 

értékelhetők. A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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4. Feladat 12 pont 

Készítse el az alábbi vázkerámia fal téglakötési rajzát! 

A rétegek megjelenítéséhez használja a megadott jelöléseket (1. réteg folyamatos vonal, 2. réteg 

szaggatott vonal)! Alkalmazza a téglakötés szabályait! 

 

 

 

Értékelés: 

1. réteg: 5 pont 

2. réteg: 5 pont 

Külalak, esztétika: 2 pont 

Más helyes megoldások is elfogadhatók, értékelhetők. A megadott pontszámok a megoldottság 

függvényében tovább bonthatók. 
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5. Feladat 5 pont 

Egészítse ki a táblázatot az alábbi épületszerkezeti elemek pontos méreteivel! 

 
szélesség 

(mm) 

hosszúság 

(mm) 

magasság 

(mm) 

EB 60/19 födémbéléstest: 450 250 190 

Porotherm 38 N+F falazóelem: 250 380 238 

Leier LMF födémgerenda, melynek falköz mérete 

4,0 méter: 
125 4200 45 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. A béléstestnél a 200 mm-es hosszúság is elfogadható. 

6. Feladat 2 pont 

Válassza ki, milyen típusú lapostetőt lát az ábrán! 

 

 egyhéjú egyenes rétegrendű 

 egyhéjú fordított rétegrendű 

 kéthéjú egyenes rétegrendű 

 kéthéjú fordított rétegrendű 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

7. Feladat 2 pont 

Válassza ki melyik fedélszéktípus(ok)nál nem kerül beépítésre középszelemen! 

 kétállószékes fedélszék 

 dűltszékes fedélszék 

 torokgerendás fedélszék 

 üres fedélszék 

 bakdúcos fedélszék 

 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 2-nél több választ is bejelölt, akkor rossz 

megoldásonként 1 pontot le kell vonni, a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható. 
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8. Feladat  3 pont 

Nevezze meg, minek a leírását látja az alábbiakban! 

 

A lépcsőkarok között elhelyezkedő vízszintes szerkezet: pihenő 

A lépcsőkarok közötti légtér: orsótér 

A közvetlenül egymást követő lépcsőfokok összessége: lépcsőkar 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 

 

9. Feladat 2 pont 

Válassza ki a cölöpalapokkal kapcsolatos hamis állítást! 

 

 A cölöpfej a cölöpalapok alsó végét lezáró monolit vasbeton szerkezet. 

 Létezik előregyártott és monolit cölöpalap is. 

 A cölöpalapok készítésénél, egyes esetekben földpartmegtámasztásra bentonit zagyot 

használnak. 

 A cölöpalapok leggyakrabban kör keresztmetszetűek. 

 Az előregyártott cölöpalap részben talajöblítéssel is lejuttatható. 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

 

10. Feladat 2 pont 

Írja le az attikafal fogalmát! 

 

Az attikafal a lapostetős épületek tetősíkja fölé emelkedő falszerkezete. 

A helyes megoldásért 2 pont adható. A megoldás más helyes megfogalmazásban is elfogadható. 

 

11. Feladat 2 pont 

Melyik fafödémtípust látja az ábrán? 

 
 

 pórfödém 

 pallófödém 

 borított gerendafödém 

 korszerű fafödém 

 csapos gerendafödém 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 
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12. Feladat  2 pont 

Melyik állítás(ok) hamis(ak) az elemmagas áthidalókra vonatkozóan? 

 Magassága általában megegyezik egy falazóelem magasságával. 

 Beépítésük után azonnal terhelhetők. 

 Építés közben nem igényelnek ideiglenes alátámasztást. 

 Szélessége általában megegyezik a falazat szélességével. 

 Kiegészítő nyomott övet igényelnek. 

 Gyártanak pórusbetonból is elemmagas áthidalókat. 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 2-nél több választ is bejelölt, akkor rossz 

megoldásonként 1 pontot le kell vonni, a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható. 

13. Feladat 7 pont 

Számítsa ki, mekkora a „*”-al jelölt keresztmetszetben a nyíróerő és a nyomaték értéke! 

Mekkorára lehetne legfeljebb növelni a jobb oldali konzolos tartórészen lévő q3 megoszló teher 

értékét, ha azt szeretnénk, hogy a legnagyobb negatív nyomaték értéke ne legyen több -15 kNm-

nél? 

 
V* = 19 - 8 = 11 kN 2 pont 

 

M* = 25 * 1 - 6 * 1,5 - 8 * 1 * 0,5 = 12 kN 2 pont 

q3 módosított értékének meghatározása: 

-15 = -q3 * 2 * 1 

q3 = 7,5 kN/m 

q3 értéke legfeljebb 7,5 kN/m lehet.  3 pont 

A megadott pontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók.  
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14. Feladat 17 pont 

Rajzolja meg az alábbi Gerber tartó belsőerő ábráit! 

- Rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével, szabadon választott lépték alapján a tartó 

nyíróerő (V) ábráit! 

- Számítsa ki a jellemző pontoknál a keresztmetszeti nyomatékok értékét! 

- Rajzolja meg a nyomatéki (M) ábrát! 

- A tartó statikai váza alatt a tartónak a belső csukló mentén kettévágott állapota látható. A 

támaszerők (FA, FB, FC, FD) feltüntetésre kerültek az ábrán. 

 

Az alakhelyes V ábra megrajzolása az értékek feltüntetésével: 6 pont 

A nyomaték értékek meghatározása: 

M1 = 3,33 * 2 = 6,66 kNm 1 pont 

M2 = 3,33 * 4 - 15 * 2 = -16,68 kNm 1 pont 

M3 = 3,33 * 4 - 15 * 2 +25 = 8,32 kNm 1 pont 

M4 = -1 * (12 * 1 + 6 * 1 * 0,5) = -15 kNm 1 pont 

M5 = 12 * 2 – 6 * 2 * 1 = 12 kNm 1 pont 

Alakhelyes M ábra az értékek feltüntetésével 6 pont 

Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes értékek is elfogadhatók, értékelendők. A megadott 

részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók.  
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15. Feladat 12 pont 

Rajzolja meg az alábbi kéttámaszú tartó megadott keresztmetszetéhez tartozó hajlítófeszültség 

„σ” ábrát! 

A hajlítófeszültség „σ” ábrát a nyomatéki szélsőérték (MMAX) helyén ábrázolja! 

Az ábra jellemző értékeit számítsa ki, majd tüntesse fel! 

 

A tartó statikai váza: 

 

 

 

- A tartón keletkező legnagyobb nyíróerő értéke: VMAX = 12 kN = 12000 N 

- A tartón keletkező legnagyobb keresztmetszeti nyomaték értéke: MMAX = 18 kNm = 

18000000 Nmm. 

 

 

Segédlet: 

Téglalap inercianyomatéka a saját súlyponti tengelyeire: 

 

 

 

A keresztmetszeti tényező értéke: 

 

𝑊𝑥 =
𝐼𝑥

𝑒
 (ahol „e” a szélső szál távolság) 

 

A feszültségek számításánál alkalmazható képletek: 

 

𝜎 =
𝑀

𝑊𝑥
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15. Feladat folytatása: 

 

A tartó keresztmetszete: 

 

 

 

Az inercianyomaték értéke az „x” tengelyre: 

 

𝐈𝐱 =
𝟔𝟎∗𝟏𝟐𝟎𝟑

𝟏𝟐
−

𝟓𝟎∗𝟏𝟏𝟎𝟑

𝟏𝟐
= 𝟑𝟎𝟗𝟒𝟏𝟔𝟔, 𝟔𝟕𝐦𝐦𝟒 2 pont 

 

A keresztmetszeti tényező értéke: 

 

𝐖𝐱 =
𝐈𝐱

𝐞
=

𝟑𝟎𝟗𝟒𝟏𝟔𝟔,𝟔𝟕

𝟔𝟎
= 𝟓𝟏𝟓𝟔𝟗, 𝟒𝟒𝐦𝐦𝟑 2 pont 

 

Az „MMAX”-hoz tartozó hajlítófeszültségek értékei: 

 

+𝛔𝐌𝐀𝐗 =
𝐌𝐌𝐀𝐗

𝐖𝐱
=

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟏𝟓𝟔𝟗,𝟒𝟒
= 𝟑𝟒𝟗, 𝟎𝟒

𝐍

𝐦𝐦𝟐
 2 pont 

 

−𝛔𝐌𝐀𝐗 = −
𝐌𝐌𝐀𝐗

𝐖𝐱
= −

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟏𝟓𝟔𝟗,𝟒𝟒
= −𝟑𝟒𝟗, 𝟎𝟒

𝐍

𝐦𝐦𝟐
 2 pont 

 

Alakhelyes „σ” ábra az értékek feltüntetésével: 4 pont 

Megjegyzés: Más módon kiszámított helyes értékek is elfogadhatók, értékelendők. A megadott 

részpontszámok a megoldottság függvényében tovább bonthatók. 
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16. Feladat 2 pont 

Válassza ki az eredő erővel kapcsolatos hibás állítást! 

 Közös metszéspontú erők eredője átmegy az erők metszéspontján. 

 Az erőpár vízszintes vetületösszege zérus. 

 Síkban szétszórt erők eredőjének, az „x” tengellyel alkotott metszéspontjának helye, 

az alábbi képlettel számítható: xR = ΣM )(o

Fi
/ Rx 

 Az erőpár eredője egy nyomaték. 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

17. Feladat 8 pont 

Rajzolja fel az alábbi háromtámaszú statikailag határozatlan tartó alakhelyes nyíróerő (V) és 

nyomaték (M) ábráit (az értékek feltüntetése nem szükséges), majd töltse ki a táblázatot! 

 

 

Helyesen megrajzolt ábránként 2 pont adható. 

Tegyen „x” vagy „+” jelet a táblázat azon celláiba, ahol a fenti tartó esetében keletkezik 

keresztmetszet elfordulás, illetve lehajlás (alakváltozás)! 

 

 
„A” 

támasznál 

„A” és „B” 

támasz 

között a 

legnagyobb 

nyomatéknál 

„B” 

támasznál 

„B” és „C” 

támasz 

között a 

legnagyobb 

nyomatéknál 

„C” 

támasznál 

Keresztmetszet 

elfordulás 
x    x 

Lehajlás  x  x  

Helyes megoldásonként 1 pont adható. Ha 4-nél több választ is bejelölt, akkor rossz 

megoldásonként 1 pontot le kell vonni, a feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható. 
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18. Feladat 2 pont 

Válassza ki a hajlítással egyidejű nyírással kapcsolatos hibás állítást! 

 

 A legnagyobb hajlítással egyidejű nyírófeszültség általában a nyomatéki szélsőértéknél 

keletkezik. 

 A hajlítással egyidejű nyírófeszültségek általában parabolikus eloszlásúak. 

 A hajlítással egyidejű nyírófeszültségek kiszámításához a Zsuravszkij-féle képletet 

használjuk. 

 A hajlítással egyidejű nyírófeszültséget általában τ-al jelöljük. 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

19. Feladat 14 pont 

Végezze el az alábbi vasbeton gerendával kapcsolatos feladatokat! 

 

A feladatokat az adatokat és a segédleteket követően, az arra kijelölt helyen oldja meg! 

- Számítsa ki a keresztmetszet hatékony magasságát! 

- Ellenőrizze le a gerendát hajlításra III. feszültségi stádiumban! 

- Nevezze meg a gerendában látható acélbetéteket, majd írja le röviden, milyen szerepet 

töltenek be! 

A gerenda keresztmetszete: 

 
 

- A beton anyaga: C20/25-XC1-24-F3, fcd = 13,33 N/mm2 

- A betonacélok anyaga: B500, fyk = 500 N/mm2 fyd = 435 N/mm2, ξC0 = 0,49 

- A betonfedés mértéke: cnom = 25 mm 

 

A gerenda statikai váza: 
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Segédletek: 

 

A keresztmetszet hatékony magassága: a gerenda felső éle és a főacélbetétek tengelye közötti 

távolság. 

Hajlítási méretezés a III. feszültségi stádiumban: 

NC = NS, ahol 𝑁𝐶 = 𝑏 ∗ 𝑥𝐶 ∗ 𝑓𝑐𝑑 és 𝑁𝑆 = 𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦𝑑 

melyből következik: 𝑏 ∗ 𝑥𝐶 ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 𝐴𝑆 ∗ 𝑓𝑦𝑑 

A húzott betonacélok az alábbi képlet segítségével ellenőrizhetők: 𝜉𝐶 =
𝑥𝐶

𝑑
 

Hajlítási teherbírás meghatározása: 

𝑀 = 𝑁𝐶 ∗ 𝑧 = 𝑁𝑆 ∗ 𝑧, ahol 𝑧 = 𝑑 −
𝑥𝐶

2
  

 

 

 

A keresztmetszet hatékony magassága: 2 pont 

𝐝 = 𝐡 − 𝐜𝐧𝐨𝐦 − Ø𝐤𝐞 −
Ø

𝟐
= 𝟐𝟓𝟎 − 𝟐𝟓 − 𝟖 −

𝟏𝟔

𝟐
= 𝟐𝟎𝟗 𝐦𝐦 

Ellenőrzés hajlításra (III. feszültségi stádiumban): 6 pont 

A nyomott betonzóna magassága: 

𝐱𝐜 =
𝐀𝐒 ∗ 𝐟𝐲𝐝

𝐛 ∗ 𝐟𝐜𝐝
=

𝟖𝟎𝟒 ∗ 𝟒𝟑𝟓

𝟑𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟑, 𝟑𝟑
= 𝟖𝟕, 𝟒𝟔𝐦𝐦 

A húzott betonacélok vizsgálata (ξC <? >  ξC0 vagy xC <? >  xC0): 

𝛏𝐂 =
𝐱𝐂

𝐝
=

𝟖𝟕, 𝟒𝟔

𝟐𝟎𝟗
= 𝟎, 𝟒𝟐 <  𝛏𝐂𝟎 = 𝟎, 𝟒𝟗 

(A feladatrész az xC és az xC0 összehasonlításával is megoldható.) 

 

A vasbeton lemez hajlítási teherbírása: 

𝐌𝐑𝐝 = 𝐛 ∗ 𝐱𝐂 ∗ 𝐟𝐜𝐝 ∗ (𝐝 −
𝐱𝐂

𝟐
) = 𝟑𝟎𝟎 ∗ 𝟖𝟕, 𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟑, 𝟑𝟑 ∗ (𝟐𝟎𝟗 −

𝟖𝟕,𝟒𝟔

𝟐
) =

𝟓𝟕𝟖𝟎𝟑𝟔𝟎𝟐, 𝟐𝟗𝐍𝐦𝐦 = 𝟓𝟕, 𝟖 𝐤𝐍𝐦  

Ellenőrzés (MEd <? >  MRd): 

MEd = 40 kNm < MRd = 57,8 kNm 

 megfelel 
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Az acélbetétek megnevezése és szerepe: 6 pont 

 

Az 1. jelű acélbetétek megnevezése: Szerelő acélbetét 

 

Az 1. jelű acélbetétek szerepe: A vasalás összefogása, merevítése. 

 

A 2. jelű acélbetétek megnevezése: Egyenes főacélbetét 

 

A 2. jelű acélbetétek szerepe: A hajlításból származó húzás felvétele. 

 

Az 3. jelű acélbetétek megnevezése: Kengyel 

 

Az 3. jelű acélbetétek szerepe: Összefogják a gerenda fő- és szerelő acélbetéteit. 

 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 

Más helyes megoldások is elfogadhatók. A megadott részpontszámok a megoldottság 

függvényében tovább bonthatók. 
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20. Feladat 2 pont 

Mekkora az Euler-féle kihajlási hossz az alábbi esetben, ha a rúd hosszát ℓ-el, a kihajlási hosszát 

ℓ0-al jelöljük? 

 
ℓ0 = 0,5 * ℓ 

 

21. Feladat 2 pont 

Mekkora a parciális biztonsági tényező értéke az állandó terhek esetén (szilárdsági vizsgálatnál 

„kedvezőtlen” esetben)? 

 

A parciális biztonsági tényező értéke: 1,35 

 

22. Feladat 2 pont 

Válassza ki a belsőerő ábrákra vonatkozó hamis állítást! 

 

 A ferde tengelyű tartónál a belsőerőket is ferdén kell felmérni. 

 Konzoltartóknál, ha a tartót lefele ható erők terhelik, a tartón csak negatív nyomaték 

keletkezik. 

 A megoszló erő nagyságától függ, hogy milyen meredekségű egyenes alkotja a nyíróerő 

ábrát. 

 Két különböző nagyságú megoszló teher találkozásánál a nyomatékábra „törés”-sel 

folytatódik. 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

23. Feladat 2 pont 

Melyik vasbeton szerkezetnél alkalmazható a legkisebb betonfedés? 

 

 gerenda 

 alapozás 

 lemez 

 koszorú 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 
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24. Feladat 2 pont 

Válassza ki, hogy a kivitelezés során, ki képviseli a kivitelezőt! 

 

 tervező 

 műszaki ellenőr 

 hatóságok 

 tervezői művezető 

 felelős műszaki vezető 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

 

25. Feladat 10 pont 

Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 

 

Állítás: I/H 

A falazatok mennyiségének elszámolása a falazat típusától függően m2-ben vagy 

m3-ban történhet. 
I 

A kitermelt földnek mindig van fellazulási tényezője, melynek értéke a talajtípustól 

függetlenül 21 %. 
H 

A földkiemelés elszámolása m2-ben történik. H 

A műszaki átadás-átvételi eljáráson, bejáráson hiba és hiánylista készülhet, 

melynek kijavítása a kivitelező feladata. 
I 

A jogszabályok alapján minden kivitelezőnek kell felelős műszaki vezetővel 

rendelkeznie. 
I 

Ahol a jogszabály kötelezővé teszi a műszaki ellenőr alkalmazását, ott szakági 

műszaki ellenőr is szükséges. 
H 

Egyszerűsített, bejelentéses építkezéseknél nem kötelező mindig az elektronikus 

építésinapló vezetése. 
I 

Az organizációs terv szerepe, hogy megmutassa az építőanyagok felhasználásának 

időbeli megoszlását. 
H 

A zsaluzat teljes költségét az első építtetőnek kell a kivitelezőnek megtérítenie. H 

A szállítási folyamatok költségeinek meghatározásakor a gépkocsira történő 

felrakás költségeivel is számolnunk kell. 
I 

 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 
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26. Feladat 2 pont 

Hány m3 egy olyan vasbeton oszlop térfogata, mely kör keresztmetszetű, átmérője 40 cm, 

magassága 4 m? 

 

V = 0,22 * π * 4 = 0,5 m3 

 

27. Feladat 2 pont 

Milyen munkaeszközt lát az alábbi ábrán? 

 

 

 

 fejsze 

 balta 

 szekerce 

 bárd 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 
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28. Feladat 2 pont 

Milyen állványt lát az ábrán? 

 

 
 

 keretes állvány 

 csőállvány 

 bakállvány 

 támasztóállvány 

 guruló állvány 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

29. Feladat 2 pont 

Egy teodolittal vízszintes szögeket olvastunk le. Adja meg a két irány közötti kisebbik szög 

értékét! 

1. leolvasás: 292° 14’ 57” 

2. leolvasás: 32° 09’ 03” 

A két irány közötti kisebbik szög értéke: 99° 54’ 06” 

 

30. Feladat 2 pont 

Értékelje az alábbi állításokat! 

1. Szintezéskor a szintezőműszer fekvő iránysíkját vízszintessé tesszük, majd a felmérendő két 

pontra vízszintesen felállított szintezőlécen leolvasást végzünk. 

2. Területszintezésnél az építési terület tereppontjait mind hossz-, mind keresztirányban 

felmérjük. 

 

 az első állítás igaz, a második hamis 

 az első állítás hamis, a második igaz 

 mindkét állítás igaz 

 mindkét állítás hamis 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 



Versenyzői kód:  28  
 

21/25 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0732 06 09 Magasépítő technikus 

31. Feladat 2 pont 

Írja az ábrák alá, milyen földméréssel kapcsolatos eszközt lát a képen! 

 

   
 

 szintező léc műszerállvány 

 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 

 

32. Feladat 2 pont 

Melyik egyenes 2. főegyenes helyzetű? 

 

 
 

 e 

 f 

 g 

 h 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

  



Versenyzői kód:  28  
 

22/25 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) 

5 0732 06 09 Magasépítő technikus 

33. Feladat 12 pont 

Rajzolja meg a megadott ábrában a három nézetével adott összetett test axonometrikus képét! 

A látható éleket húzza ki folytonos, a nem látható éleket szaggatott vonallal! 

 

 
A szerkezeti kialakításért 8 pont, a kihúzásért és a láthatóság megállapításáért 2 pont, a 

rajztechnikáért és az esztétikáért 2 pont adható.  
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34. Feladat 4 pont 

Írja a táblázat megfelelő helyére az egyes állítások betűjelét úgy, hogy a síkmetszésre vonatkozó 

állítások igazak legyenek! 

A táblázat celláiba csak egy betűjelet írhat, de egy betűjel több cellába is bekerülhet! 

a) parabola b) téglalap c) hiperbola d) kör 

e) háromszög f) ellipszis 

Meghatározás Síkmetszet 

Ha egy gömböt úgy metszünk el, hogy a sík nem megy át a gömb 

középpontján, akkor a síkmetszet: 
d 

Ha egy hengert a tengelyével párhuzamosan síkkal metszünk el, akkor a 

síkmetszet: 
b 

Ha egy kúpfelületet úgy metszünk el, hogy a sík párhuzamos a kúpfelület 

két alkotójával, akkor a síkmetszet: 
c 

Ha egy kúpfelületet úgy metszünk el, hogy a sík párhuzamos a kúpfelület 

egyetlen alkotójával, akkor a síkmetszet: 
a 

Helyes megoldásonként 1 pont adható. 

35. Feladat 2 pont 

Válassza ki, melyik fájlkiterjesztésre igaz az alábbi állítás! 

Olyan gyártósemleges adatcsere formátum, melyet a különböző szakágak együttműködése 

során használunk, a BIM alapú együttműködést segíti. 

 .dwg 

 .ifc 

 .pln 

 .jpg 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

36. Feladat 2 pont 

Melyik anyagnak a legkisebb a testsűrűsége a felsoroltak közül? 

 beton 

 gránit 

 vasbeton 

 acél 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

37. Feladat 2 pont 

Válassza ki az igaz állítást a beton adalékszerekkel kapcsolatosan! 

 A tömítőszerek alkalmazása megnehezíti a vízzáró beton előállítását. 

 Gyorsítószert akkor használunk, ha a cement kötését lassítani szeretnénk. 

 Folyósítót akkor használunk, ha alacsony víz-cement tényezőjű betont szeretnénk 

előállítani. 

 Fagyásgátló adalékszert magas környezeti hőmérséklet esetén alkalmazunk. 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 
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38. Feladat           4 pont 

Az alábbiakban egy adalékanyag szemeloszlási vizsgálatának eredményeit látja. Válaszoljon a 

feltett kérdésekre! 

 

Szita lyukbősége 

/mm/ 

Fennmaradt anyag Összes 

fennmaradt 

m % 

Összes áthullott 

m % tömeg (g) m % 

32 352 3,54 3,54 96,46 

16 1256 12,62 16,16 83,84 

8 1757 17,65 33,81 66,19 

4 1482 14,89 48,70 51,30 

2 1250 12,56 61,26 38,74 

1 1128 11,33 72,59 27,41 

0,5 947 9,51 82,10 17,90 

0,25 873 8,77 90,87 9,13 

0,125 318 3,20 94,07 5,93 

0,063 355 3,57 97,64 2,36 

tálca 235 2,36 100 0 

Összesen 9953 100 - - 

 

Hány %-a kavics az adalékanyagnak? Válasz: 48,7 % 1 pont 

 

Hány %-a homok az adalékanyagnak? Válasz: 51,3 % 1 pont 

 

Számítsa ki az adalékanyag finomsági modulusát! 

 

𝐦 =
𝟑,𝟓𝟒+𝟏𝟔,𝟏𝟔+𝟑𝟑,𝟖𝟏+𝟒𝟖,𝟕𝟎+𝟔𝟏,𝟐𝟔+𝟕𝟐,𝟓𝟗+𝟖𝟐,𝟏𝟎+𝟗𝟎,𝟖𝟕+𝟗𝟒,𝟎𝟕+𝟗𝟕,𝟔𝟒

𝟏𝟎𝟎
= 𝟔, 𝟎𝟏 2 pont 

 

39. Feladat 2 pont 

Milyen építészettörténeti stílus jegyei láthatók az alábbi épületen? 

 

 
 

 román 

 klasszicista 

 szecesszió 

 gótika 

 barokk 

Több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 
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40. Feladat 2 pont 

Melyik a reneszánsz építészet jellemzője? 

 

 erős függőleges tagolás 

 támpillérek alkalmazása 

 antik építészeti elemek másolása 

 mozgalmas, gyakran túldíszített, bonyolult formavilágú épületek 

Több válasz bejelölése esetén pont nem adható. 

 

41. Feladat 2 pont 

Az alábbi feladat angol, illetve német nyelvű. Oldja meg a feladatot az egyik nyelven! 

(A táblázat bal vagy jobb oldalát kell megoldania.) 

Read the definiton and choose the correct 

type of contract. 

Welcher Vertrag ist das? Lesen Sie den Text 

und entscheiden Sie! 

Generally the architect and the investor agree 

about which services the construction 

partners have to perform and about the 

performances that should be the part of the 

contract. The most important service here is 

the planning of a building. 

In der Regel stimmen sich Architekt und 

Bauherr darüber ab, welche Leistungen der 

Baupartner in welchem Umfang erbringen 

soll und welche Leistungen Teil des 

Vertrages werden sollen. Die wichtigste 

Leistung hier ist die Planung eines Gebäudes. 

 construction contract 

 technology contract 

 subcontract agreement 

 design agreement 

 der Bauvertrag 

 der Technologievertrag 

 der Subunternehmervertrag 

 der Architektenvertrag 

Oszloponként több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 

42. Feladat 2 pont 

Az alábbi feladat angol, illetve német nyelvű. Oldja meg a feladatot az egyik nyelven! 

(A táblázat bal vagy jobb oldalát kell megoldania.) 

 

Choose the correct expression. Wählen Sie den richtigen Ausdruck aus! 

…………………………. construct, erect 

and repair roofs, buildings and other 

structures made of wood. 

…………………………. stellt die 

Dachkonstruktionen aus Holz zusammen, 

macht Verschalungen und baut Gerüste. 

 Joiners 

 Stonemasons 

 Roof tilers 

 Carpenters 

 Der Bautischler 

 Der Stuckateur 

 Der Dachdecker 

 Der Zimmermann 

Oszloponként több válasz bejelölése esetén nem adható pont. 


