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1. Melyik építési módra nem jellemző a teherhordó falszerkezet teljes kiküszöbölése? (Figyelem, több helyes 

válasz is lehetséges!) 

 Vázas 

 Paneles 

 Hagyományos 

2. Melyik hibajelenség adódik egyértelműen az alapfal elmozdulásából? 

 Páralecsapódás a pincefödémen 

 Pincei födém repedése 

 Haránt irányú repedés a tartófalon 

3. Melyik építési technológia becsült élettartama a legrövidebb? 

 Mészhomok téglaszerkezetű építmények 

 Monolit betonszerkezetű építmények 

 Vert falú építmények 

4. Melyik fedési módszer nem vízhatlan? 

 Cserépfedés 

 Forrasztott fémlemez fedés 

 Bitumenes lemezfedés 

5. Jelölje meg azokat a szerkezeteket, melyek készülhetnek betonból is! (Figyelem, több helyes válasz is 

lehetséges!) 

 Támfal 

 Borított gerendafödém 

 Tetőfedés 

 Medence 

 Akna 

6. Melyik szerkezeti csoportba tartoznak a válaszfalak? 

 Teherhordó szerkezetek 

 Szakipari szerkezetek 

 Épületgépészet 

7. Melyik hibajelenség nem a hőhidasság következménye? 

 Felületi elszíneződés 

 Ferde irányú repedés 

 Penészesedés 

 Páralecsapódás 
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8. Mikor tekintünk egy építőanyagot vízzárónak? 

 Ha adott anyagvastagság és víznyomás mellett egyáltalán nem ereszt át vizet 

 Ha az anyag pórusain a nyomás hatására a víz keresztülhatol 

 Ha adott anyagvastagság és víznyomás mellett csak annyi víz hatol át, amennyi a víznyomással 

ellentétes felületen el is tud párologni 

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

válasz is lehetséges!) 

 Borona fal 

 Öntött beton 

 Tömör tégla 

 Vályog 

 Vasbeton panel 

10. Mi jellemzi a részleges felújítást? 

 Költségigénye meghaladja az éves költségvetés 50 %-át 

 Az épület legalább egy fő szerkezetére kiterjed 

 Az épület egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése 

11. Melyik számít korszerűsítésnek az alábbiak közül (a társasházakról szóló törvény szerint)? 

 A központi fűtőberendezés cseréje energia megtakarítás céljából 

 Felvonó létesítése az épületben 

 A lépcsőház világítás cseréje energia-megtakarítás céljából 

12. Mit jelent a vízzáróság épületszerkezeti szempontból? 

 Ha a szerkezet túlsó felületére 1 Pa nyomás hatására legfeljebb 1g/m2-nyi nedvesség jut át 

 A szerkezet túlsó felületére csak annyi nedvesség jut át, amennyi még cseppképződés nélkül el 

tud párologni 

 A szerkezet túlsó felületére egyáltalán nem jut át nedvesség 

 A szerkezetbe egyáltalán nem juthat nedvesség 

13. Mi a bruttó alapterület? 

 Az épület által a telekből lefedett terület 

 Az épület helyiségeinek a burkolt falsíkok közt mért összes területe 

 Az épület szintenként meghatározott területeinek összege 

14. Mi a bruttó összes terület? 

 Az épület által a telekből lefedett terület 

 Az épület helyiségeinek a burkolt falsíkok közt mért összes területe 

 Az épület szintenként meghatározott területeinek összege 
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15. Mi a nettó összes terület? 

 Az épület által a telekből lefedett terület 

 Az épület helyiségeinek a burkolt falsíkok közt mért összes területe 

 Az épület szintenként meghatározott területeinek összege 

16. Melyik teherhordó szerkezet csoportba tartoznak az alábbiak: boltozatok, gerendás födémek, lemez 

szerkezetű födémek, pallófödémek? 

 Alapok 

 Vízszintes teherhordó szerkezetek 

 Függőleges teherhordó szerkezetek 

17. Jelölje meg azt a hibajelenséget, amely a hőhíd következménye! (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Felületi elszíneződés 

 Ferde irányú repedés 

 Penészesedés 

 Függőleges irányú repedés 

18. Milyen tűzveszélyességi osztályba tartoznak a lakóépületek? 

 Mérsékelten tűzveszélyes (D) 

 Nem tűzveszélyes (E) 

 Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A) 

19. Emeleti lakás esetén a szennyvízcsatorna első elemét képezi: 

 Az első ágvezeték szakasz 

 Az ejtőcső lakáshoz tartozó szakasza 

 A bűzelzáró (szifon) 

 A kifolyószelep 

20. Az alább felsoroltak közül melyik nem tartozik a valódi faanyagú padlóburkolatok közé? 

 Rakott parketta 

 Laminált parketta 

 Svédpadló 

 Hajópadló 

21. Hőtechnikailag – általános esetben – akkor jó a többrétegű külső térelhatároló falszerkezet, ha 

 A hőszigetelő réteg teljes egészében a fal belső felére kerül 

 A hőszigetelő réteg teljes egészében a fal külső felére kerül 

 A szükséges hőszigetelés két egyenlő vastag részre osztva a belső és a külső részre kerül 

 A hőszigetelő réteg a falszerkezet függőleges geometriai középvonalába kerül 
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22. Mi tartozik a vízhatlan fedések közé? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Cserépfedés 

 Forrasztott fémlemezfedés 

 Palafedés 

 Bitumenes lemezfedés 

23. Hol kell vízszigetelésről gondoskodni? 

 Közbülső födémen 

 Oromfalon 

 Minden földdel érintkező szerkezetnél 

24. Melyik építési módra jellemző a teherhordó falszerkezet teljes kiküszöbölése? 

 Vázas 

 Paneles 

 Blokkos 

25. Milyen hatásokkal kell számolni, ha a régi, több évtizede beépített fa szerkezetű külső ablakot korszerű, 

lényegesen jobb hőszigetelő képességűre cserélik? 

 Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője növekszik, az érintett helyiség fűtéséhez a korábbinál 

kevesebb hőenergia szükséges 

 Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője csökken, az érintett helyiség fűtéséhez a korábbinál 

kevesebb hőenergia szükséges és javul a természetes légcsere 

 Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője csökken, az érintett helyiség fűtéséhez a korábbinál 

kevesebb hőenergia szükséges, de általában romlik a természetes légcsere 

 Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője növekszik, növekszik a természetes légcsere mértéke is 

26. Téglalap alaprajzú épület fölé magastető kerül cserépfedéssel. Azonos gerincmagasságot feltételezve az 

alábbi tetőformák közül melyikéhez szükséges a legkevesebb cserép? 

 Manzárd nyeregtető 

 Nyeregtető 

 Kontyolt nyeregtető 

 Dongafedél 

27. Melyik a helyes megállapítás a központi fűtési rendszerekre? 

 A hőtermelő és a hőleadó azonos berendezés 

 A hőtermelő és a hőleadó külön helyen van 

 Távvezetéken érkezik az energia 

28. Az úsztatott födém (más szóval úszófödém) készítésének elsődleges célja: 

 Az elárasztott tető alatti zárófödém vízhatlanságának megoldása 

 Közbenső födém hőszigetelő képességének javítása 

 Közbenső födém hangszigetelő képességének javítása 

 Közbenső födém vízszigetelő képességének vízzáróvá fokozása 
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