
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 

100 pont 50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

 Középszint 

 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizsgázó biztosítja Szöveges adatok 

tárolására és 

megjelenítésére nem 

alkalmas 

zsebszámológép, 

függvénytáblázat 

(egyidejűleg akár többféle 

is), körző, vonalzók 

(lépték-vonalzó, 

derékszögű vonalzópár, 

párhuzamvonalzó) 

NINCS 

A vizsgabizottságot 

működtető intézmény 

biztosítja 

NINCS NINCS 

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs. 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 

Feladatlap 
Egy tétel kifejtése, amely  „A” és „B” 

feladatból áll. 
Rövid feladatok Összetett feladatok 

40 pont 60 pont 

100 pont 50 pont 

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN 

A vizsga részei 

Középszint 

ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 
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A középszintű érettségin az emelt szintű érettségihez képest egyszerűbb, kevésbé összetett 

feladatok jelennek meg. Emellett egyes témák a középszintű érettségin nem kerülnek 

számonkérésre. 

Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás: 

- statika, 

- építési ismeretek, 

- építésszervezési alapismeretek, 

- kitűzési ismeretek, 

- kitűzési gyakorlat, 

- építési gyakorlat, 

- építőanyagok gyakorlat, 

- építőanyagok, 

- ábrázoló geometria, 

- műszaki ábrázolás gyakorlat, 

- CAD alapismeretek gyakorlat, 

- munka- és környezetvédelem. 

Az írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó szakmai tudásáról az 

ismeretek, a képességek és az alkalmazás, valamint a rajzi kommunikáció tekintetében egyaránt. 

A vizsga elősegíti, hogy a vizsgázók teljesítménye, az egyes iskolákban folyó vizsgák 

összemérhetőek legyenek, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az oktatás eredményessége objektíven 

mérhető legyen. 

 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

A központi írásbeli feladatsor ismeretanyagának összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó 

részletes követelményeken alapul. A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra. A 

vizsgázó szabadon használhatja fel a két feladattípus megoldására a 180 percet. 

Az érettségi vizsga írásbeli feladatsora két, jól elkülönülő részből áll. 

Az első rész 15 darab rövid feladatból áll, amely az összes pontszám 40%-át (40 pont) adja. Az 

alapfogalmakat, definíciókat, egyszerű összefüggéseket hivatott számon kérni. A feladatok 

egyenként 2 vagy 3 pontot érnek. 

A feladatsor első részét a megadott témakörökből az alábbi táblázatban meghatározott 

mennyiségben kell összeállítani: 

Témakörök Feladatok darabszáma 

Statika  2-4  

Építési ismeretek és műszaki ábrázolás 

gyakorlat  
3-5  

Építésszervezési alapismeretek és építési 

gyakorlat  
1-2  

Kitűzési ismeretek és kitűzési gyakorlat  1-2  

Építőanyagok gyakorlat és építőanyagok  1-3  

 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 
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Ábrázoló geometria és CAD 

alapismeretek gyakorlat  
1-3  

Munka- és környezetvédelem  1-2  

 

A második rész 4 darab összetett feladatból áll, amely az összes pontszám 60%-át (60 pont) adja. 

A feladatokon belül számolást és rajzolást, szerkesztést igénylő feladatok is megjelennek. A 

feladatok egyenként 15-15 pontot érnek. 

A feladatsor második részét a megadott témakörökből az alábbi táblázatban meghatározott 

mennyiségben kell összeállítani: 

 

Témakörök Feladatok darabszáma 

Statika  1 

Építési ismeretek és műszaki ábrázolás 

gyakorlat  
1 

Építőanyagok gyakorlat és építőanyagok  1 

Ábrázoló geometria  1 

 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján 

történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. 

 

Szóbeli vizsga 

Általános szabályok 

A szóbeli vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagának bemutatását igényli a vizsgázóktól: 

- építési ismeretek, 

- építési gyakorlat, 

- építőanyagok, 

- építőanyagok gyakorlat. 

A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a tételbe 

épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. Egyes tételeknél a szóbeli tételek kifejtésébe, 

azok címének megfelelően, a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati példákat, a tételhez 

kapcsolódó rajzi vázlatokat kell készítenie. 

 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 5-25%-át évente cserélni kell. 
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A tétel jellemzői: A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét 

tartalmi szempontokat is felsorolnak. A szóbeli tételsor összeállításánál törekedni kell a 

változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásokra. 

 

A szóbeli vizsga alapvetően az építési ismeretek, az építési gyakorlat, az építőanyagok és az 

építőanyagok gyakorlat fogalmaira, az ezekhez kapcsolódó jelenségekre, összefüggésekre és 

törvényekre épülő műszaki szemlélet elsajátításának bemutatását igényli a vizsgázóktól. A 

szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, az alaptörvényeket 

szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával az építéssel összefüggő ismereteit 

megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni és a folyamatokat összehasonlítani. 

Minden szóbeli tétel két feladatból („A” és „B”) áll. Az „A” feladat az építési ismeretek és az 

építési gyakorlat, a „B” feladat az építőanyagok és az építőanyagok gyakorlat témaköreiből van 

összeállítva. Minden feladat egy témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott 

részeinek részletesebb kifejtését igényli. A témakörtől függően mindkét feladat tartalmazhat 

egyszerű rajzos feladatokat. 

A számonkérés az alábbi témakörökből történik: 

 

„A” feladat 

Építési ismeretek és építési gyakorlat: 

- rajzi alapismeretek, 

- építészeti alapfogalmak, 

- talajok, földmunkák, 

- alapozások, alépítményi szigetelések, 

- függőleges teherhordó szerkezetek, 

- vízszintes teherhordó szerkezetek, 

- íves és ferde teherhordó szerkezetek, 

- hő- és hangszigetelések. 

 

„B” feladat 

Építőanyagok és építőanyagok gyakorlat: 

- építési anyagok tulajdonságai, 

- természetes építőanyagok, 

- mesterséges építőanyagok, 

- gyártástechnológiák, 

- alapanyagok és vizsgálataik, 

- késztermékek és vizsgálataik. 

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgán értékelni kell a fogalmak szabatos definiálását, az összefüggések magyarázatát, 

és alkalmazását. 

Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az 

ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, 

amely alapján a feleletet értékelni kell. 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák szerint történik: 
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Szempontok, kompetenciák 

Pontszám 

„A” feladat „B” feladat Összesen 

Tartalom 15 pont 15 pont 30 pont 

Felépítés 5 pont 5 pont 10 pont 

Előadásmód 5 pont 5 pont 10 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 25 pont 50 pont” 

 

27. Az R. Melléklet KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI 

VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet 

megelőzően a következő címekkel egészül ki:  

„I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN 

A könnyűipar ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XVII. Könnyűipar ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai 

tartalmát veszik alapul: 

- 54 542 01 Bőrfeldolgozóipari technikus, 

- 54 542 02  Ruhaipari technikus, 

- 54 542 03  Textilipari technikus. 

 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai nyelv megértése és használata 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. A szakmai fogalmak 

helyes használata 

A szakmai fogalmak megfelelő helyen és módon történő 

alkalmazása.  

A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése. 

1.2. A szakmai fogalmakkal 

az ismeretanyag bemutatása, 

értelmezése 

A könnyűipari termék előállítása során folytatott 

kommunikáció tartalma logikus, következetes, 

előadásmódja a szakmai kifejezések helyes 

alkalmazásával. 

1.3. Idegen nyelvű szakmai 

szöveg megértése 

Idegen nyelvű szakmai alapfogalmak, kifejezések 

ismerete.  

1.4. Műszaki rajz olvasása, 

értelmezése 

Termék- és gyártástechnológiai ábrázolási módok 

ismerete, megfelelő helyen és módon történő 

alkalmazása a méretarányosság szabályainak 

betartásával. 

1.5. Jelképek, ábrák 

értelmezése 

Kezelési útmutató értelmezése. Munkavédelmi, 

munkabiztonsági jelképrendszer ismerete. Gépelemek 

jelképi felismerése. 

 

2. Információforrások kezelése 
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ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN

A vizsga részei 

Emelt szint 
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

240 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

 Emelt szint 

 Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizsgázó biztosítja szöveges adatok tárolására 

és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológép; 

függvény-táblázat 

(egyidejűleg akár többféle 

is); körző; vonalzók: lépték-

vonalzó, derékszögű 

vonalzópár, 

párhuzamvonalzó 

NINCS 

A vizsgabizottságot 

működtető intézmény 

biztosítja 

NINCS NINCS 

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs. 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 
240 perc 20 perc 

Feladatlap 
Egy tétel kifejtése, amely  

„A” és „B” feladatból áll. 
Rövid feladatok Összetett feladatok 

40 pont 60 pont 

100 pont 50 pont 

 

Írásbeli vizsga 
Általános szabályok 
Az írásbeli vizsgán az alábbi témakörökből történik átfogó számadás: 

- statika, 
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- építési ismeretek, 

- építésszervezési alapismeretek, 

- kitűzési ismeretek, 

- kitűzési gyakorlat, 

- építési gyakorlat, 

- építőanyagok gyakorlat, 

- építőanyagok, 

- ábrázoló geometria, 

- műszaki ábrázolás gyakorlat, 

- CAD alapismeretek gyakorlat, 

- munka- és környezetvédelem. 

Az írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó szakmai tudásáról az 

ismeretek, a képességek és az alkalmazás, valamint a rajzi kommunikáció tekintetében 

egyaránt. A vizsga elősegíti, hogy a vizsgázók teljesítménye, az egyes iskolákban folyó 

vizsgák összemérhetőek legyenek, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az oktatás 

eredményessége objektíven mérhető legyen. 

 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 
A központi írásbeli feladatsor ismeretanyagának összeállítása az egyes  témakörökhöz 

tartozó részletes követelményeken alapul. A feladatok egy feladatlapon kerülnek 

összeállításra. A vizsgázó szabadon használhatja fel a két feladattípus megoldására a 240 

percet. 

Az érettségi vizsga írásbeli feladatsora két, jól elkülönülő részből áll. 

Az első rész 20 darab rövid feladatból áll, amely az összes pontszám 40%-át (40 pont) 

adja. Az alapfogalmakat, definíciókat, egyszerű összefüggéseket hivatott számon kérni. 

A feladatok egyenként 2-2 pontot érnek. 

A feladatsor első részét a megadott témakörökből az alábbi táblázatban meghatározott 

mennyiségben kell összeállítani: 

Témakörök Feladatok darabszáma 
Statika  2-4  

Építési ismeretek és műszaki ábrázolás 

gyakorlat  
4-6  

Építésszervezési alapismeretek és építési 

gyakorlat  
1-3  

Kitűzési ismeretek és kitűzési gyakorlat  1-3  

Építőanyagok gyakorlat és építőanyagok  2-4  

Ábrázoló geometria és CAD 

alapismeretek gyakorlat  
2-4  

Munka- és környezetvédelem  1-3  

 

A második rész 6 darab összetett feladatból áll, amely az összes pontszám 60%-át (60 

pont) adja. A feladatokon belül számolást és rajzolást-szerkesztést igénylő feladatok is 

megjelennek. A feladatok egyenként 10-10 pontot érnek. 
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A feladatsor második részét a megadott témakörökből az alábbi táblázatban 

meghatározott mennyiségben kell összeállítani: 

 

Témakörök Feladatok darabszáma 
Statika  2  

Építési ismeretek és műszaki ábrázolás 

gyakorlat  
2  

Építőanyagok gyakorlat és építőanyagok  1 

Ábrázoló geometria  1  

 
Az írásbeli feladatlap értékelése 
Az értékelés központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az 

egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem 

bontható. 

 
Szóbeli vizsga 
Általános szabályok 
A szóbeli vizsga az alábbi témakörök ismeretanyagának bemutatását igényli a 

vizsgázóktól: 

- építési ismeretek, 

- építési gyakorlat, 

- építőanyagok, 

- építőanyagok gyakorlat. 

A szóbeli vizsga a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll. A vizsgázó a feleleténél a 

tételbe épített szemléltető forrásanyagot felhasználhatja. Egyes tételeknél a szóbeli 

tételek kifejtésébe, azok címének megfelelően, a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati 

példákat, a tételhez kapcsolódó rajzi vázlatokat kell készítenie. 

 
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll.  

A tételek 5-25%-át évente cserélni kell. 

A tétel jellemzői: A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez 

konkrét tartalmi szempontokat is felsorolnak. A szóbeli tételsor összeállításánál 

törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű 

megfogalmazásokra. 

A szóbeli vizsga alapvetően az építési ismeretek, az építési gyakorlat, az építőanyagok 

és az építőanyagok gyakorlat fogalmaira, az ezekhez kapcsolódó jelenségekre, 

összefüggésekre és törvényekre épülő műszaki szemlélet elsajátításának bemutatását 

igényli a vizsgázóktól. A szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a 

fogalmakat, az alaptörvényeket szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei 

felhasználásával az építéssel összefüggő ismereteit megmagyarázni, összefüggéseket 

alkalmazni és a folyamatokat összehasonlítani. 

Minden szóbeli tétel két feladatból („A” és „B”) áll. Az „A” feladat az építési ismeretek 

és az építési gyakorlat, a „B” feladat az építőanyagok és az építőanyagok gyakorlat 

témaköreiből van összeállítva. Minden feladat egy témakör általános bemutatását és a 

témakör meghatározott részeinek részletesebb kifejtését igényli. A témakörtől függően 

mindkét feladat („A” és „B”) tartalmazhat egyszerű rajzos feladatokat. 
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A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatok keretében az alábbi témakörökből történik: 

„A” feladat 

Építési ismeretek és építési gyakorlat 
- rajzi alapismeretek, 

- építészeti alapfogalmak, 

- talajok, földmunkák, 

- alapozások, alépítményi szigetelések, 

- függőleges teherhordó szerkezetek, 

- vízszintes teherhordó szerkezetek, 

- íves és ferde teherhordó szerkezetek, 

- hő- és hangszigetelések. 

„B” feladat 

Építőanyagok és építőanyagok gyakorlat 
- építési anyagok tulajdonságai, 

- természetes építőanyagok, 

- mesterséges építőanyagok, 

- gyártástechnológiák, 

- alapanyagok és vizsgálataik, 

- késztermékek és vizsgálataik. 

 
A szóbeli vizsgarész értékelése 
A szóbeli vizsgán értékelni kell a fogalmak szabatos definiálását, az összefüggések 

magyarázatát, és alkalmazását. 
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi 

összetevőit és az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális 

részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. 

A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák szerint történik: 

 

Szempontok, kompetenciák 
Pontszám 

„A” feladat „B” feladat Összesen 

Tartalom 15 pont 15 pont 30 pont 

Felépítés 5 pont 5 pont 10 pont 

Előadásmód 5 pont 5 pont 10 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 25 pont 50 pont 
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