
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN 

Az építőipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XVI. Építőipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát 

veszik alapul: 

 - 54 582 03  Magasépítő technikus, 

 - 54 582 04  Mélyépítő technikus. 

 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Felelősségtudat 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Felelősségtudat Legyen képes a szakmai tevékenysége során 

felelősségtudatos magatartás megvalósítására. 

1.2. Szabálykövetés Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző szabályok, előírások szabálykövető 

betartására. 

1.3. Döntésképesség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző – képzettségi, feladatellátási, felelősségi 

szintjének megfelelő – döntések meghozatalára. 

2. Visszacsatolási készség 

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Visszacsatolási készség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző, az építési folyamatban felmerülő 

események visszacsatolására, a folyamatok 

összefüggéseinek felismerésére és ezek alapján az 

esetleg szükséges korrekciók megtételére. 

2.2. Irányíthatóság Megbízhatóan hajtsa végre a munkahelyi 

vezetőjének a munkavégzéssel kapcsolatos 

utasításait. 

2.3. Irányítási készség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző – képzettségi, feladatellátási, felelősségi 

szintjének megfelelően – hozzá beosztott emberek 

irányítására.  
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3. Rendszerező képesség 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Rendszerező képesség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző, az építési folyamatban felmerülő 

események rendszerezésére, a folyamatok 

összefüggéseinek felismerésére, a fontossági 

sorrend felállítására. 

3.2. Körültekintés, 

elővigyázatosság 

Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző az építési folyamatban felmerülő 

eseményeknél a lehető legmagasabb szintű 

körültekintésre, elővigyázatosságra úgy a maga, 

mind a vele kapcsolatba kerülő emberek 

vonatkozásában. 

3.3. Helyzetfelismerés Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző, az építési folyamatban felmerülő 

események során a gyors célirányos 

helyzetfelismerésre, a megoldáshoz vezető út 

hatékony keresésére. 

 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Statika 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Alapfogalmak Ismerje és legyen képes ismertetni a statikai 

alapfogalmakat, az erő, a nyomaték fogalmát, 

valamint a statika alaptételeit. 

1.2. Erőrendszerek Ismerje és legyen képes meghatározni a síkbeli 

erőrendszer eredőjét számítással. 

Ismerje a síkbeli erőrendszer egyensúlyozását egy, 

kettő erővel. 

1.3. Tartók Ismerje a tartók fogalmát, legyen képes osztályozni 

alak, anyag, statikai rendszer, keresztmetszet 

szerint. 

Tudja a statikailag határozott tartók támaszerőit 

meghatározni. 

Tudja a rácsos tartók rúderőit kiszámítani egyszerű 

kialakítású rácsos tartók esetén. 
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1.4. Igénybevételek Ismerje az igénybevételek, belső erők fogalmát.  

Tudja kiszámítani a vízszintes tengelyű statikailag 

határozott tartók igénybevételeit, valamint legyen 

képes a normálerő, a nyíróerő és a nyomatéki 

ábrákat megrajzolni. 

Ismerje az összefüggéseket a terhek és az 

igénybevételek között. 

1.5. Keresztmetszeti jellemzők Tudja meghatározni az egyszerű kialakítású 

síkidomok keresztmetszeti jellemzőit. 

2. Építési ismeretek 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Rajzi alapismeretek Ismerje a műszaki rajz feladatát, a rajzi ábrázolás 

szabályait. 

Ismerje a rajzlapok jellemzőit, a rajzeszközöket és 

alkalmazásukat. 

Ismerje a rajzi szabványokat, valamint a vonalak, a 

vonalvastagságok, a feliratmezők tartalmát és 

formáját. 

Ismerje a méretarányoknak megfelelő 

méretmegadás módját. 

Ismerje a rajzi jelöléseket, a kis- és nagybetűket, a 

szabványírást. 

Tudja alkalmazni a műszaki rajzokon a szabványos 

anyag- és szerkezetjelöléseket. 

2.2. Építészeti alapfogalmak Ismerje a természetes és mesterséges környezet 

kapcsolatát. 

Ismerje az építési tevékenység fogalmát. 

Ismerje az építmények funkciói szerinti változatait. 

Ismerje az építmények teherhordó, térelhatároló és 

térosztó szerkezeteinek szerkezeti felépítését. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.3. Talajok, földmunkák Ismerje a talajokat. 

Ismerje a földmunkák és a dúcolások fogalmát, 

változatait és az alapvető víztelenítési módokat. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 
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2.4. Alapozások, alépítményi 

szigetelések 

Ismerje az alapozások változatait. 

Ismerje a talajban lévő nedvességhatásokat. 

Tudja a térszín alatti talajnedvesség és talajpára 

elleni vízszigetelések változatait. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.5. Függőleges teherhordó 

szerkezetek 

Ismerje a természetes és mesterséges 

falazóelemeket és a téglakötéseket. 

Tudja a falak, pillérek és oszlopok alkalmazásának 

lehetőségeit. 

Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai 

előírásait. 

Legyen képes elkészíteni a függőleges teherhordó 

szerkezetek rajzfeladatait. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.6. Vízszintes teherhordó 

szerkezetek 

Ismerje az áthidalók és födémek változatait. 

Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai 

előírásait. 

Tudja elkészíteni a vízszintes teherhordó 

szerkezetek rajzfeladatait. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.7. Íves és ferde teherhordó 

szerkezetek 

Ismerje a boltövek, boltozatok fogalmát, 

változatait. 

Ismerje a lépcsők fajtáit. 

Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai 

előírásait. 

Legyen képes elkészíteni az íves és ferde 

teherhordó szerkezetek rajzfeladatait. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.8. Hő- és hangszigetelések Ismerje a hő-, hang- és páratechnikai 

alapfogalmakat. Ismerje az alkalmazott anyagok 

építéstechnológiai előírásait. 

Tudja elkészíteni a hő- és hangszigetelések 

rajzfeladatait. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

3. Építésszervezési alapismeretek 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Építés-előkészítés Ismerje a beruházási folyamatot. 

Ismerje a folyamat résztvevőit és kapcsolatukat. 

Tudja a beruházások előkészítésének menetét. 

3.2. Kivitelezés Ismerje az építés-kivitelezések előkészítését. 

Tudja a kivitelezés folyamatának lépéseit, 

sorrendjét. 

Ismerje a folyamat résztvevőit és kapcsolatukat. 
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4. Kitűzési ismeretek 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Alapfogalmak Ismerje a geodézia felosztását, függővonal, 

alapfelület fogalmát. Ismerje a relatív és abszolút 

helymeghatározás módszerét. 

Tudja alkalmazni a geodéziai koordináta 

rendszereket. 

Ismerje az országos mérési alappont hálózatokat. 

4.2. Vízszintes mérések Ismerje az egyszerű eszközöket és azok 

használatát. 

Ismerje a teodolit felépítését, fajtáit, leolvasó 

berendezéseket, a pontra állást, vízszintes 

szögmérést, iránymérést. 

Legyen képes a mérési jegyzőkönyvek 

elkészítésére. 

Ismerje a digitális teodolitot, a mérőállomást. 

Tudja a vízszintes alappontok, alappont-hálózatok 

meghatározását, sűrítését. 

Ismerje a vízszintes felmérési eljárásokat, 

manuálék (kézi vázlatok) készítését, 

területszámítást. 

4.3. Magasságmérés Ismerje a magasság geodéziai fogalmát, mérésének 

módjait. 

Tudja a szintezés elvét, ismerje az eszközeit, 

műszereit, fajtáit. 

Legyen képes a mérési jegyzőkönyvek 

elkészítésére. 

Ismerje a vonalszintezés szabályát. 

Tudja alkalmazni a trigonometriai 

magasságmérést, legyen képes az építmény 

magasságának meghatározására. 

Ismerje a vegyes terület-felmérési eljárásokat. 

Tudja a hossz-szelvény és keresztszelvény 

szintezést. 

Legyen képes területszintezésre, szintvonalas 

helyszínrajz szerkesztésére. 

4.4. Térképek, helyszínrajzok Ismerje a vetületi rendszereket. 

Ismerje a térképek felosztását rendeltetésük, 

méretarányuk szerint. 

Tudja a jelkulcsi alapismereteket. 

Ismerje az egységes Országos Térképrendszert, 

földmérési alaptérképeket. 

Tudja a kitűzési ismereteket. 

Ismerje a kitűzés alapelvét, sorrendjét, eszközeit. 

Ismerje a kitűzési jegyzőkönyvet. 
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5. Kitűzési gyakorlat 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Egyszerű mérő- és kitűző 

eszközök és használatuk 

Tudja elvégezni az egyenesek kitűzését, derékszög 

kitűzését. 

Ismerje és tudja alkalmazni a szögprizmákkal 

végezhető műveleteket. 

5.2. Vízszintes mérések Ismerje a vízszintes mérőeszközök használatát, a 

mérések gyakorlati megvalósítását. 

Tudja elvégezni a szögkitűzést és a távolságmérést. 

Legyen képes elkészíteni a mérési 

jegyzőkönyveket. 

5.3. Magasságmérések Ismerje a magasságmérő eszközök használatát, a 

mérések gyakorlati megvalósítását. 

Tudja elvégezni a trigonometriai magasságmérést, 

építmény magasságának meghatározását. 

Legyen képes elvégezni az építés közbeni 

kitűzéseket, ellenőrző méréseket. 

Legyen képes a jegyzőkönyvek vezetésére, a mérés 

értékelésére. 

5.4. Épületek, építmények kitűzése Legyen képes az épületek, építmények helyének 

kitűzésére. 

Tudja végrehajtani a felmérési és kitűzési 

feladatokat derékszögű és poláris méréssel. 

Ismerje a felmérési adatok grafikus ábrázolását, 

manuálék (kézi vázlatok) készítését. 

Tudjon zsinórállványt készíteni. 

6. Építési gyakorlat 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

6.1. Alépítményi munkák Tudja elvégezni a földmunkákat, dúcolásokat. 

Legyen képes elkészíteni az alapozásokat, 

alépítményi víz- és hőszigeteléseket. 

6.2. Felépítményi munkák Legyen képes a függőleges, vízszintes, íves és 

ferde teherhordó szerkezeteket megépíteni. 

7. Építőanyagok gyakorlat 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

7.1. Gyártástechnológiák Ismerje a formázási technológiákat. Ismerje a 

hőkezelési folyamatokat. 

Ismerje a termékek előállításához technológiailag 

szükséges gépi és tüzelési berendezéseket. 

7.2. Alapanyagok és vizsgálataik Ismerje a termék előállításához szükséges 
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nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit. 

Legyen képes elvégezni a mintavételt, 

anyagvizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat. 

Tudja elvégezni az építőanyagok fizikai, és 

szilárdságtani vizsgálatait. 

7.3. Késztermékek és vizsgálataik Ismerje a nyersanyag-összetétel és változásának 

hatását a késztermék tulajdonságaira. 

Legyen képes elvégezni a mintavételt, 

anyagvizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat. 

Tudja elvégezni az építőanyagok fizikai, és 

szilárdságtani vizsgálatait. 

Tudja tájékoztatni a termékfelhasználókat a 

termékek főbb tulajdonságairól, a felhasználási 

területéről. 

Tudjon termékismertetőt készíteni. 

Legyen képes termékismertetőt tartani. 

8. Építőanyagok 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

8.1. Építési anyagok tulajdonságai Ismerje az építőanyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságait. 

Ismerje a hidrotechnikai tulajdonságokat. 

Tudja értelmezni a hőtechnikai és akusztikai 

tulajdonságokat. 

Ismerje az építőanyagok mechanikai 

tulajdonságait. 

8.2. Természetes építőanyagok Tudja csoportosítani a természetes építőanyagokat. 

Ismerje a természetes építőanyagok tulajdonságait, 

jellemzőit. 

8.3. Mesterséges építőanyagok Ismerje az építőipari agyaggyártmányokat, azok 

felhasználási területeit. 

Ismerje a kötőanyagok jellemző tulajdonságait és 

azok felhasználási területeit. 

Ismerje az aszfalt termékek jellemző tulajdonságait 

és azok felhasználási területeit. 

Ismerje az adalékanyag jellemző tulajdonságait és 

azok felhasználási területeit. 

Ismerje a betonok jellemző tulajdonságait, a 

szállítás és utókezelés előírásait. 

Ismerje az előregyártott beton és vasbeton 

termékeket és azok felhasználási területeit. 

Ismerje a habarcsok jellemző tulajdonságait és 

felhasználásuk szerinti csoportosítását. 

Ismerje az építőipari faárukat, felhasználási 

területeiket, faanyagok védelmének módjait. 
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Ismerje a fémgyártmányok jellemző tulajdonságait, 

alkalmazási feltételeiket. 

Ismerje a műanyag gyártmányokat, felhasználási 

területeiket. Ismerje a festő- és mázolómunkák 

anyagait. 

Ismerje az építési üvegek jellemző tulajdonságait, 

felhasználási területeiket. 

Ismerje a víz-, hő- és hangszigetelő anyagokat, és 

azok felhasználási területeit. 

Ismerje az építőiparban alkalmazott 

segédanyagokat és felületképzőket. 

9. Ábrázoló geometria 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

9.1. Síkmértan Tudja a mértani ismereteket és szerkesztéseket. 

Ismerje a síkmértani alapfogalmakat. 

Ismerje a szögek, szögpárok jellemzőit. 

Tudja értelmezni a pont és egyenes, valamint 

párhuzamos egyenesek távolságát. 

Ismerje a síkidomokat. 

Ismerje az építészeti íveket. 

9.2. Térmértan Ismerje a térelemeket: pont, egyenes, sík fogalmát, 

a térelemek kölcsönös helyzetét. 

Tudja az egyenes valódi nagyságának 

szerkesztését. 

Ismerje az egyszerű síkalapú testeket és ezek 

származtatását. Ismerje a forgástesteket és 

származtatásukat. 

Tudja értelmezni a vetítési módokat, vetületeket, 

képsíkrendszert. 

Ismerje a térelemek ábrázolását: pont és egyenes, 

különleges és általános helyzetű egyenesek, síkok. 

Tudja az axonometrikus ábrázolás szabályait. 

Ismerje a perspektív képek szerkesztési szabályait. 

Ismerje a rekonstrukció fogalmát. 

Tudja a sík és egyenes, valamint különleges és 

általános helyzetű egyenes és test döféspontjának 

szerkesztését. 

Ismerje két sík metszésvonalának szerkesztését. 

Ismerje a fedélidom-szerkesztést. 

Tudja megszerkeszteni a síklapú testek különleges 

helyzetű síkkal való metszését. 

Tudja elvégezni a metszett idom valódi 

nagyságának szerkesztését. 

Tudja az árnyékszerkesztés, önárnyék, vetett 
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árnyék fogalmát, szerkesztését. 

10. Műszaki ábrázolás gyakorlat 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

10.1. Szabadkézi rajz Ismerje a látás törvényszerűségeit. 

Tudja a színelméleti alapfogalmakat. 

Ismerje a testek, testcsoportok ábrázolásának 

módjait. 

Ismerje a tónusozás szabályait, lehetőségeit. 

10.2. Építészeti rajz Ismerje az építési tervdokumentáció, tervek, 

terviratok, tervmellékletek tartalmát. 

Tudja megszerkeszteni az alaprajzokat, 

metszeteket, homlokzatokat. 

Tudja megrajzolni az alapozási tervet, tudjon 

részletterveket szerkeszteni. 

Ismerje a dúcolások tervrajzait. 

Tudja megszerkeszteni, a víz-, hő- és 

hangszigetelési csomópontokat. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

11. CAD alapismeretek gyakorlat 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

11.1. Tervezőprogramok felépítése Ismerje a számítógéppel segített tervezési 

folyamatot. 

Tudja alkalmazni a számítógépes 

tervezőprogramokat. 

Tudja ismertetni a kiválasztott CAD programot, 

ismerje annak felépítését, az alkalmazott 

koordinátarendszereket. 

Ismerje a felhasználói felületet: menüsor, 

eszköztár, beállítások, origók, szerkesztőhálók, 

intelligens kurzor. 

Ismerje a 2D-s és 3D-s elemeket. 

11.2. Számítógéppel segített 

tervezés 

Ismerje a szerkesztő műveleteket 2D-ben, 3D-ben. 

Ismerje a 3D-s ábrázolást, 3D-s navigációs táblát, 

perspektívát, párhuzamos vetítéseket. 

Ismerje a fotórealisztikus kép előállításának módjait. 

Ismerje az animáció és prezentáció készítés lépéseit. 

Tudjon nyomtatni, plottolni. 

12. Munka- és környezetvédelem 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 
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12.1. Munkavédelem Ismerje a munkavédelmi oktatás tartalmát. 

Ismerje az anyagmozgatás, raktározás 

biztonságtechnikai előírásait. 

Ismerje a biztonsági szín- és alakjeleket, KRESZ-

táblákat, jelképeket. 

Ismerje a foglalkozás-egészségügy fogalmát és 

előírásait. 

Tudja a bontási munkákra vonatkozó 

biztonságtechnikai előírásokat. 

Ismerje a villamosság biztonságtechnikáját. 

Ismerje a munkagépeket, közlekedési utak 

kialakításának feltételeit. 

Ismerje az alépítményi és a felépítményi munkák 

biztonságtechnikai előírásait. 

Ismerje a befejező és szakipari munkák 

biztonságtechnikai előírásait, a magasban végzett 

munkáknál alkalmazott biztonságtechnikai 

előírásokat. 

Ismerje az állványépítés biztonságtechnikai 

szempontjait, a létrák biztonságos használatnak 

előírásait. 

Ismerje a védőfelszerelések változatait, ismerje 

azok használatát. 

12.2. Tűzvédelem Ismerje a tűzvédelmi oktatás tartalmát. 

Ismerje a tűzvédelemre vonatkozó előírásokat, a 

szakma sajátosságait figyelembe véve. 

Ismerje a tűzveszélyességi osztályokat, a tűzoltás 

módjait, a tűzoltó-készülékeket. 

Ismerje a tűzvédelmi szabályzatokat. 

12.3. Környezetvédelem Ismerje a környezetvédelem feladatát, célját, 

területeit. 

Ismerje a környezetvédelem előírásait, a szakma 

sajátosságait figyelembe véve. 

Ismerje a környezeti elemeket: talaj, levegő, víz. 

Tudja a hulladékok keletkezését, fajtáit, 

kezelésüket, tárolásukat, azok elszállítására 

vonatkozó előírásokat. 

Ismerje a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának 

módjait, előírásait. 
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ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN

Az építőipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XVI. Építőipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai 

tartalmát veszik alapul: 
 - 54 582 03 Magasépítő technikus, 

 - 54 582 04 Mélyépítő technikus. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Felelősségtudat 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Felelősségtudat Legyen képes a szakmai tevékenysége során 

felelősségtudatos magatartás megvalósítására. 

1.2. Szabálykövetés Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző szabályok, előírások szabálykövető 

betartására. 

1.3. Döntésképesség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző – képzettségi, feladatellátási, felelősségi 

szintjének megfelelő – döntések meghozatalára. 

2. Visszacsatolási készség 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Visszacsatolási készség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző az építési folyamatban felmerülő 

események visszacsatolására, a folyamatok 

összefüggéseinek felismerésére és ezek alapján az 

esetleg szükséges korrekciók megtételére. 

2.2. Irányíthatóság Megbízhatóan hajtsa végre a munkahelyi 

vezetőjének a munkavégzéssel kapcsolatos 

utasításait. 

2.3. Irányítási készség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző – képzettségi, feladatellátási, felelősségi 

szintjének megfelelően – hozzá beosztott emberek 

irányítására.  
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3. Rendszerező képesség 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Rendszerező képesség Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző, az építési folyamatban felmerülő 

események rendszerezésére, a folyamatok 

összefüggéseinek felismerésére, a fontossági 

sorrend felállítására. 

3.2. Körültekintés, 

elővigyázatosság 

Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző az építési folyamatban felmerülő 

eseményeknél a lehető legmagasabb szintű 

körültekintésre, elővigyázatosságra úgy a maga, 

mind a vele kapcsolatba kerülő emberek 

vonatkozásában. 

3.3. Helyzetfelismerés Legyen képes a szakmai tevékenysége során a 

különböző, az építési folyamatban felmerülő 

események során a gyors célirányos 

helyzetfelismerésre, a megoldáshoz vezető út 

hatékony keresésére. 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Statika 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Alapfogalmak Ismerje és legyen képes ismertetni a statikai 

alapfogalmakat, az erő, a nyomaték fogalmát, 

valamint a statika alaptételeit. 

1.2. Erőrendszerek 
Ismerje és legyen képes meghatározni a síkbeli 

erőrendszer eredőjét szerkesztéssel, számítással.  

Ismerje a síkbeli erőrendszer egyensúlyozását egy, 

kettő, három erővel. 

1.3. Tartók 
Ismerje a tartók fogalmát, legyen képes osztályozni 

alak, anyag, statikai rendszer, keresztmetszet 

szerint.  

Tudja a statikailag határozott tartók támaszerőit 

meghatározni.  

Tudja a rácsos tartók rúderőit kiszámítani.  

Legyen képes a tartók helyzeti állékonyságát 

meghatározni, ellenőrző számításokat elvégezni. 
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1.4. Igénybevételek 
Ismerje az igénybevételek, belső erők fogalmát.  

Tudja kiszámítani a statikailag határozott tartók 

igénybevételeit, valamint legyen képes a 

normálerő, a nyíróerő és a nyomatéki ábrákat 

megrajzolni.  

Ismerje az összefüggéseket a terhek és az 

igénybevételek között. 

1.5. Keresztmetszeti jellemzők Tudja meghatározni a síkidomok keresztmetszeti 

jellemzőit. 

2. Építési ismeretek 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. Rajzi alapismeretek 
Ismerje a műszaki rajz feladatát, a rajzi ábrázolás 

szabályait.  

Ismerje a rajzlapok jellemzőit, a rajzeszközöket és 

alkalmazásukat.  

Ismerje a rajzi szabványokat, valamint a vonalak, a 

vonalvastagságok, a feliratmezők tartalmát és 

formáját. Ismerje a méretarányoknak megfelelő 

méretmegadás módját.  

Ismerje a rajzi jelöléseket, a kis- és nagybetűket, a 

szabványírást.  

Tudja alkalmazni a műszaki rajzokon a szabványos 

anyag- és szerkezetjelöléseket. 

2.2. Építészeti alapfogalmak 
Ismerje a természetes és mesterséges környezet 

kapcsolatát.  

Ismerje az építési tevékenység fogalmát.  

Ismerje az építmények funkciói szerinti változatait. 

Ismerje az építmények teherhordó, térelhatároló és 

térosztó szerkezeteinek szerkezeti felépítését. 

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.3. Talajok, földmunkák 
Ismerje a talajokat.  

Ismerje a földmunkák és a dúcolások fogalmát, 

változatait és az alapvető víztelenítési módokat.  

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.4. Alapozások, alépítményi 

szigetelések 

Ismerje az alapozások változatait. Ismerje a talajban 

lévő nedvességhatásokat. Tudja a térszín alatti 

vízszigetelések változatait. Legyen képes rajzi 

vázlatok készítésére. 

2.5. Függőleges teherhordó 

szerkezetek 

Ismerje a természetes és mesterséges 

falazóelemeket és a téglakötéseket.  

Tudja a falak, pillérek és oszlopok alkalmazásának 

lehetőségeit.  
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Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai 

előírásait.  

Legyen képes elkészíteni a függőleges teherhordó 

szerkezetek rajzfeladatait.  

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.6. Vízszintes teherhordó 

szerkezetek 

Ismerje az áthidalók és födémek változatait.  

Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai 

előírásait.  

Tudja elkészíteni a vízszintes teherhordó 

szerkezetek rajzfeladatait.  

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.7. Íves és ferde teherhordó 

szerkezetek 

Ismerje a boltövek, boltozatok fogalmát, változatait. 

Ismerje a lépcsők fajtáit.  

Ismerje az alkalmazott anyagok építéstechnológiai 

előírásait.  

Legyen képes elkészíteni az íves és ferde teherhordó 

szerkezetek rajzfeladatait.  

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

2.8. Hő- és hangszigetelések 
Ismerje a hő-, hang- és páratechnikai 

alapfogalmakat. Ismerje az alkalmazott anyagok 

építéstechnológiai előírásait.  

Tudja elkészíteni a hő- és hangszigetelések 

rajzfeladatait.  

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

3. Építésszervezési alapismeretek 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Építés-előkészítés 
Ismerje a beruházási folyamatot.  

Ismerje a folyamat résztvevőit és kapcsolatukat.  

Tudja a beruházások előkészítésének menetét. 

3.2. Kivitelezés 
Ismerje az építéskivitelezések előkészítését.  

Tudja a kivitelezés folyamatának lépéseit, 

sorrendjét.  

Ismerje a folyamat résztvevőit és kapcsolatukat. 

4. Kitűzési ismeretek 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Alapfogalmak 
Ismerje a geodézia felosztását, függővonal, 

alapfelület fogalmát. Ismerje a relatív és abszolút 

helymeghatározás módszerét.  

Tudja alkalmazni a geodéziai koordináta 

rendszereket. Ismerje az országos mérési 

alapponthálózatokat. 
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4.2. Vízszintes mérések 
Ismerje az egyszerű eszközöket és azok használatát.  

Ismerje a teodolit felépítését, fajtáit, leolvasó 

berendezéseket, a pontra állást, vízszintes 

szögmérést, iránymérést.  

Legyen képes a mérési jegyzőkönyvek 

elkészítésére. Ismerje a digitális teodolitot, a 

mérőállomást.  

Tudja a vízszintes alappontok, alapponthálózatok 

meghatározását, sűrítését.  

Ismerje a vízszintes felmérési eljárásokat, manuálék 

(kézi vázlatok) készítését, területszámítást. 

4.3. Magasságmérés 
Ismerje a magasság geodéziai fogalmát, mérésének 

módjait.  

Tudja a szintezés elvét, ismerje az eszközeit, 

műszereit, fajtáit.  

Legyen képes a mérési jegyzőkönyvek 

elkészítésére. Ismerje a vonalszintezés szabályát.  

Tudja alkalmazni a trigonometriai magasságmérést, 

legyen képes az építmény magasságának 

meghatározására.  

Ismerje a vegyes terület-felmérési eljárásokat.  

Tudja a hossz-szelvény és keresztszelvény 

szintezést.  

Legyen képes területszintezésre, szintvonalas 

helyszínrajz szerkesztésére. 

4.4. Térképek, helyszínrajzok 
Ismerje a vetületi rendszereket.  

Ismerje a térképek felosztását rendeltetésük, 

méretarányuk szerint.  

Tudja a jelkulcsi alapismereteket.  

Ismerje az egységes Országos Térképrendszert, 

földmérési alaptérképeket.  

Tudja a kitűzési ismereteket.   

Ismerje a kitűzés alapelvét, sorrendjét, eszközeit.  

Ismerje a kitűzési jegyzőkönyvet. 

5. Kitűzési gyakorlat 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

5.1. Egyszerű mérő- és 

kitűzőeszközök és használatuk 

Tudja elvégezni az egyenesek kitűzését, derékszög 

kitűzését.  

Ismerje és tudja alkalmazni a szögprizmákkal 

végezhető műveleteket. 

5.2. Vízszintes mérések 
Ismerje a vízszintes mérőeszközök használatát, a 

mérések gyakorlati megvalósítását.  

Tudja elvégezni a szögkitűzést és a távolságmérést.  
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Legyen képes elkészíteni a mérési 

jegyzőkönyveket. 

5.3. Magasságmérések 
Ismerje a magasságmérő eszközök használatát, a 

mérések gyakorlati megvalósítását.  

Tudja elvégezni a trigonometriai magasságmérést, 

építmény magasságának meghatározását.  

Legyen képes elvégezni az építés közbeni 

kitűzéseket, ellenőrző méréseket.  

Legyen képes a jegyzőkönyvek vezetésére, a mérés 

értékelésére. 

5.4. Épületek, építmények kitűzése 
Legyen képes az épületek, építmények helyének 

kitűzésére.  

Tudja végrehajtani a felmérési és kitűzési 

feladatokat derékszögű és poláris méréssel.  

Ismerje a felmérési adatok grafikus ábrázolását, 

manuálék (kézi vázlatok) készítését.  

Tudjon zsinórállványt készíteni. 

6. Építési gyakorlat 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

6.1. Alépítményi munkák 
Tudja elvégezni a földmunkákat, dúcolásokat.  

Legyen képes elkészíteni az alapozásokat, 

alépítményi víz- és hőszigeteléseket. 

6.2. Felépítményi munkák 
Legyen képes a függőleges, vízszintes, íves és ferde 

teherhordó szerkezeteket megépíteni. 

7. Építőanyagok gyakorlat 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

7.1. Gyártástechnológiák 
Ismerje a formázási technológiákat. Ismerje a 

hőkezelési folyamatokat.  

Ismerje a termékek előállításához technológiailag 

szükséges gépi és tüzelési berendezéseket. 

7.2. Alapanyagok és vizsgálataik 
Ismerje a termék előállításához szükséges 

nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit.  

Legyen képes elvégezni a mintavételt, 

anyagvizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat.  

Tudja elvégezni az építőanyagok fizikai, és 

szilárdságtani vizsgálatait. 

7.3. Késztermékek és vizsgálataik 
Ismerje a nyersanyag-összetétel és változásának 

hatását a késztermék tulajdonságaira.  

Legyen képes elvégezni a mintavételt, 

anyagvizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat.  
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Tudja elvégezni az építőanyagok fizikai, és 

szilárdságtani vizsgálatait.  

Tudja tájékoztatni a termékfelhasználókat a 

termékek főbb tulajdonságairól, a felhasználási 

területéről.  

Tudjon termékismertetőt készíteni.  

Legyen képes termékismertetőt tartani. 

8. Építőanyagok 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

8.1. Építési anyagok tulajdonságai 
Ismerje az építőanyagok fizikai és kémiai 

tulajdonságait.  

Ismerje a hidrotechnikai tulajdonságokat.  

Tudja értelmezni a hőtechnikai és akusztikai 

tulajdonságokat.  

Ismerje az építőanyagok mechanikai tulajdonságait. 

8.2. Természetes építőanyagok 
Tudja csoportosítani a természetes építőanyagokat.  

Ismerje a természetes építőanyagok tulajdonságait, 

jellemzőit. 

8.3. Mesterséges építőanyagok 
Ismerje az építőipari agyaggyártmányokat, azok 

felhasználási területeit.  

Ismerje a kötőanyagok jellemző tulajdonságait és 

azok felhasználási területeit.  

Tudja az aszfalt termékek jellemző tulajdonságait és 

azok felhasználási területeit.  

Ismerje az adalékanyag jellemző tulajdonságait és 

azok felhasználási területeit.  

Ismerje a betonok jellemző tulajdonságait, a 

szállítás és utókezelés előírásait.  

Ismerje az előregyártott beton és vasbeton 

termékeket és azok felhasználási területeit.  

Ismerje a habarcsok jellemző tulajdonságait és 

felhasználásuk szerinti csoportosítását.  

Ismerje az építőipari faárukat, felhasználási 

területeiket, faanyagok védelmének módjait.  

Ismerje a fémgyártmányok jellemző tulajdonságait, 

alkalmazási feltételeiket.  

Ismerje a műanyag gyártmányokat, felhasználási 

területeiket. Ismerje a festő- és mázolómunkák 

anyagait.  

Ismerje az építési üvegek jellemző tulajdonságait, 

felhasználási területeiket. Ismerje a víz-, hő- és 

hangszigetelő anyagokat, és azok felhasználási 

területeit. Ismerje az építőiparban alkalmazott 

segédanyagokat és felületképzőket. 

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

17



9. Ábrázoló geometria 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

9.1. Síkmértan 
Tudja a mértani ismereteket és szerkesztéseket. 

Ismerje a síkmértani alapfogalmakat.  

Ismerje a szögek, szögpárok jellemzőit.  

Tudja értelmezni a pont és egyenes, valamint 

párhuzamos egyenesek távolságát.  

Ismerje a síkidomokat. Ismerje az építészeti íveket. 

9.2. Térmértan 
Ismerje a térelemeket: pont, egyenes, sík fogalmát, 

a térelemek kölcsönös helyzetét.  

Tudja az egyenes valódi nagyságának szerkesztését.  

Ismerje az egyszerű síkalapú testeket és ezek 

származtatását. Ismerje a forgástesteket és 

származtatásukat.  

Tudja értelmezni a vetítési módokat, vetületeket, 

képsík-rendszert. 

Ismerje a térelemek ábrázolását: pont és egyenes, 

különleges és általános helyzetű egyenesek, síkok.  

Tudja az axonometrikus ábrázolás szabályait.  

Ismerje a perspektív képek szerkesztési szabályait.  

Ismerje a rekonstrukció fogalmát.  

Tudja a sík és egyenes, valamint különleges és 

általános helyzetű egyenes és test döféspontjának 

szerkesztését.  

Ismerje két sík metszésvonalának szerkesztését. 

Ismerje a fedélidom-szerkesztést.  

Tudja megszerkeszteni a testek különleges és 

általános helyzetű síkkal való metszését.  

Tudja elvégezni a metszett idom valódi 

nagyságának szerkesztését.  

Legyen képes áthatások szerkesztésére.  

Tudja az árnyékszerkesztés, önárnyék, vetett árnyék 

fogalmát, szerkesztését. 

10. Műszaki ábrázolás gyakorlat 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

10.1. Szabadkézi rajz 
Ismerje a látás törvényszerűségeit.  

Tudja a színelméleti alapfogalmakat.  

Ismerje a testek, testcsoportok ábrázolásának 

módjait. Ismerje a tónusozás szabályait, 

lehetőségeit. 

10.2. Építészeti rajz 
Ismerje az építési tervdokumentáció, tervek, 

terviratok, tervmellékletek tartalmát.  
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Tudja megszerkeszteni az alaprajzokat, 

metszeteket, homlokzatokat.  

Tudja megrajzolni az alapozási tervet, tudjon 

részletterveket szerkeszteni.  

Tudja elkészíteni a dúcolások tervrajzát.  

Tudja megszerkeszteni, a víz-, hő- és 

hangszigetelési csomópontokat.  

Legyen képes rajzi vázlatok készítésére. 

11. CAD alapismeretek gyakorlat 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

11.1. Tervezőprogramok felépítése 
Ismerje a számítógéppel segített tervezési 

folyamatot.  

Tudja alkalmazni a számítógépes 

tervezőprogramokat.  

Tudja ismertetni a kiválasztott CAD programot, 

ismerje annak felépítését, az alkalmazott 

koordinátarendszereket.  

Ismerje a felhasználói felületet: menüsor, eszköztár, 

beállítások, origók, szerkesztőhálók, intelligens 

kurzor.  

Ismerje a 2D-s és 3D-s elemeket. 

11.2. Számítógéppel segített 

tervezés 

Ismerje a szerkesztő műveleteket 2D-ben, 3D-ben.  

Ismerje a 3D-s ábrázolást, 3D-s navigációs táblát, 

perspektívát, párhuzamos vetítéseket.  

Ismerje a fotórealisztikus kép előállításának 

módjait.  

Ismerje az animáció és prezentáció készítés lépéseit.  

Tudjon nyomtatni, plottolni. 

12. Munka- és környezetvédelem 

TÉMÁK EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

12.1. Munkavédelem 
Ismerje a munkavédelmi oktatás tartalmát.  

Ismerje az anyagmozgatás, raktározás 

biztonságtechnikai előírásait.  

Ismerje a biztonsági szín- és alakjeleket, KRESZ-

táblákat, jelképeket.  

Ismerje a foglalkozás-egészségügy fogalmát és 

előírásait.  

Tudja a bontási munkákra vonatkozó 

biztonságtechnikai előírásokat.  
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Ismerje a villamosság biztonságtechnikáját. Ismerje 

a munkagépeket, közlekedési utak kialakításának 

feltételeit.   

Ismerje az alépítményi és a felépítményi munkák 

biztonságtechnikai előírásait.  

Ismerje a befejező és szakipari munkák 

biztonságtechnikai előírásait, a magasban végzett 

munkáknál alkalmazott biztonságtechnikai 

előírásokat. Ismerje az állványépítés 

biztonságtechnikai szempontjait, a létrák 

biztonságos használatnak előírásait. Ismerje a 

védőfelszerelések változatait, ismerje azok 

használatát. 

12.2. Tűzvédelem 
Ismerje a tűzvédelmi oktatás tartalmát.  

Tudja alkalmazni a tűzvédelemre vonatkozó 

előírásokat, a szakma sajátosságait figyelembe 

véve. Ismerje a tűzveszélyességi osztályokat, a 

tűzoltás módjait, a tűzoltó-készülékeket.  

Tudja a tűzvédelmi szabályzatokat. 

12.3. Környezetvédelem 
Ismerje a környezetvédelem feladatát, célját, 

területeit. Ismerje a környezetvédelem előírásait, a 

szakma sajátosságait figyelembe véve.  

Ismerje a környezeti elemeket: talaj, levegő, víz.  

Tudja a hulladékok keletkezését, fajtáit, 

kezelésüket, tárolásukat, azok elszállítására 

vonatkozó előírásokat.  

Ismerje a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának 

módjait, előírásait. 
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