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1. Az alábbiakban felsorolt szerkezeteket sorolja be aszerint, hogy melyik építési szerkezeti rendszer vagy 

rendszerek elemei lehetnek. 

a) Vályogfal 

b) Poroszsüveg födém 

c) Előre gyártott vasbeton födémpalló 

d) Acél rácsos tartó 

e) Fürdőszoba térelem 

f) Alagútzsalu 

g) Kohóhabsalak blokk 

h) Vasbeton pontalap 

i) Terméskő falazat 

j) Borított gerendafödém 

Hagyományos 
építési mód 

Öntöttfalas építési 
mód 

Blokkos építési 
mód 

Paneles építési 
mód 

Acél vagy vb. 
vázas építési mód 

     

 

2. Melyek melegburkolatok az alábbiak közül? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Parketta 

 Járólap 

 Márványlap 

 Padlószőnyeg 

 Parafapadló 

3. Milyen jel utal az alapozás részleges megsüllyedésére? 

 Vakolat leválása 

 45 fokos repedés a falon 

 A fal vízszintes repedése 

 A fal penészedése, dohos szagok 

4. A felsorolt burkolatcsoportok közül melyik tartalmaz fa anyagú padlóburkolatot is? 

 Kőlap, beton, márvány, csempe 

 Mozaiklap, PVC, keramit 

 Parketta, hajópadló, gipszkarton 

5. Mely esetben következhet be párakicsapódás a belső falfelületen? 

 A külső hőmérséklet 0 0C alá süllyed 

 A belső falfelület hőmérséklete a harmatpont alá csökken 

 A külső falfelület hőmérséklete a harmatpont alá csökken 

 A belső falfelület hőmérséklete a harmatpont fölé emelkedik 
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6. Melyik nem síkalapozás? 

 Vasbeton lemezalap 

 Tégla sávalap 

 Vasbeton szekrényalap 

 Beton pilléralap 

7. Melyik csoportosításba tartoznak a következők: hagyományos, blokkos, paneles, acél vázszerkezetű? 

 Épületszerkezetek 

 Építési módok 

 Tartószerkezetek 

8. Melyik nem tartozik a tetőfedések közé? 

 Kontyolt nyeregtető 

 Zsindelytető 

 Rombusz palafedés 

9. Hol kell az alapozási síkot kijelölni? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 A fagyhatár alatt 

 Három méterre a padlószint alatt 

 A teherbíró talaj szintjén 

10. Milyen tetőszerkezeti típus a sátortető? 

 Lapostető 

 Magastető 

 Manzárdtető 

11. A felsorolt burkolatcsoportok közül melyik tartalmaz lágy anyagú padlóburkolatot? 

 Kőlap, beton, márvány, csempe 

 Mozaiklap, parketta, PVC, keramit 

 Aszfalt, üvegmozaik, hajópadló, gipszkarton 

12. A harmatpont hőfokban mért értéke 

 annál magasabb, minél alacsonyabb a beltéri hőmérséklet 

 annál magasabb, minél magasabb a relatív páratartalom 

 annál magasabb, minél alacsonyabb a relatív páratartalom 
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13. A felsorolt alapozási módok közül melyik nem tartozik a mélyalapozásokhoz? (Figyelem, több helyes válasz is 

lehetséges!) 

 Fúrt cölöp 

 Vasbeton szekrényalap 

 Vasbeton pilléralap 

 Kútalap 

 Vasbeton lemezalap 

 Tégla sávalap 

 Résalap 

14. A tömör falú, égetett agyag (kerámia) téglaszerkezetű építmények, épületszerkezetek becsült átlagos 

élettartama: 

 60 – 80 év 

 80 – 100 év 

 100 – 150 év 

 150 – 200 év 

15. Jelölje meg a vízszintes tartószerkezeteket! 

 Alapok 

 Födémek 

 Válaszfalak 

 Főfalak 

16. Melyik építőanyag nem jellemző a hagyományos építési mód felmenő falazatára? (Figyelem, több helyes 

válasz is lehetséges!) 

 Tömör tégla 

 Vályog 

 Öntött beton 

 Borona fal 

 Vasbeton panel 

17. Melyik szerkezet nem tartozik az épületek fő tartószerkezeteihez? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Tartófalak 

 Válaszfalak 

 Alapozás 

 Fedélszék 

 Tetőfedés 
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18. Jelölje meg a nem csak szakipari szerkezeteket tartalmazó felsorolásokat! (Figyelem, több helyes válasz is 

lehetséges!) 

 Szigetelések, válaszfalak, nyílászárók 

 Alapok, gázellátás szerkezetei, szigetelések 

 Szigetelések, tetőfedések, belső falburkolatok 

 Válaszfalak, tetőszerkezetek, padlóburkolatok 

 Burkolatok, válaszfalak, nyílászárók 

19. A felsorolt épületszerkezeti meghibásodások közül melyek azok, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az épület 

állékonyságát? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Épületgépészeti vezetékek hibája 

 Alapelmozdulás 

 Oszlopok, pillérek kihajlásai, repedései 

 Közművezeték meghibásodása 

 Tetőbeázások 

 Falcsatlakozások szétnyílása 

 Teherhordó falazatokon áthaladó repedések 

 Falazatok átnedvesedése 

 Elégtelen betontakarásból keletkező korróziós hiba 

20. A felsorolt épületszerkezeti meghibásodások közül melyik az, amely közvetlenül nem veszélyeztetik az épület 

állékonyságát? 

 Oszlopok, pillérek kihajlása, repedései 

 Teherhordó falazatokon áthaladó repedések 

 Elégtelen betontakarásból keletkező korróziós hiba 

 Épületgépészeti vezetékek hibája 

21. Mi nem számít korszerűsítésnek az alábbiak közül (a társasházakról szóló törvény szerint)? (Figyelem, több 

helyes válasz is lehetséges!) 

 A központi fűtőberendezés cseréje energia-megtakarítás céljából 

 Felvonó létesítése az épületben 

 A lépcsőház-világítás cseréje energia-megtakarítás céljából 

22. Melyik karbantartási formára jellemző, hogy az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetésére irányul? 

 Tervszerű karbantartás 

 Hibaelhárítás 

 Időszerű karbantartás 

23. Jelölje meg a nem csak szakipari szerkezetet tartalmazó felsorolást! 

 Nyílászárók, lemezes födémek, épületüveges szerkezetek 

 Burkolatok, válaszfalak, nyílászárók 

 Szigetelések, tetőfedések, belső falburkolatok 
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