
 
 

Telefon: 06 (20) 292-6301         Weblap: www.hazavato.hu        e-mail: tothj@hazavato.hu 

A tesztkérdéseket összegyűjtötte és a www.hazavato.hu/hallgatoimnak oldalon 

közzétette: Tóth József igazságügyi szakértő 

1 

1. Jelölje meg a hidegburkolatokat! (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Simított beton 

 Gránitlap 

 Hajópadló 

 Márvány 

 PVC 

2. A felső elosztású szivattyús meleg víz fűtések esetén: 

 A kazán minden esetben a legfelső fűtött szinten helyezkedik el 

 A kazán vagy hőcserélő az épület tetszőleges szintjén helyezkedik el 

 A kazán vagy hőcserélő az épület tetszőleges szintjén helyezkedik el, a keringető szivattyúk pedig 

minden esetben a legfelső szintre vannak telepítve 

 A kazán vagy a hőcserélő minden esetben a legfelső fűtött szinten helyezkedik el 

3. Mi jellemzi a központi fűtést? 

 Lakásonként egy hőtermelő, több hőleadó 

 Lakásonként egy hőtermelő, egy hőleadó 

 Ipari központú berendezés, vezetve a fogyasztóig 

4. Melyik építési módra jellemző, hogy az alkalmazott építőanyag természetes eredetű és tömör falas szerkezet 

kerül kialakításra? 

 Blokkos 

 Paneles 

 Hagyományos 

5. Melyik felsorolás tartalmaz kizárólag hideg burkolatokat? 

 Mozaiklap, aszfalt, mozaik parketta 

 Pietra, márványlap, műkő 

 Mettlachi, keramitlap, PVC 

6. Melyik állítás igaz a sugárzó fűtésekre? 

 Nukleáris hulladékenergiát hasznosít 

 Leggyakoribb megvalósítása a padlófűtés 

 A hőleadást radiátorok végzik 

7. Hogyan biztosíthatjuk a belső terek nyári hővédelmét? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 A határoló szerkezet tömegének növelésével 

 A szerkezeti rétegek közötti kiszellőztetett légrés kialakításával 

 Külső felület árnyékolásával 

 A hőszigetelés vastagságának növelésével 
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8. Melyik fal nem vályogból készült az alábbiak közül? 

 Rakott fal 

 Vert fal 

 Öntött fal 

 Patics fal 

9. Melyik nem tartozik az épületgépészetbe? 

 Vízellátás 

 Épületbádogos szerkezetek 

 Tűzi víz hálózatok 

10. Mi a fenntartás? 

 Az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás 

 Az üzemeltetés 

 Az üzemeltetés és a karbantartás 

11. Milyen időközönként kell az irodaépületek villámvédelmi felülvizsgálatát elvégeztetni? 

 5 évente 

 7 évente 

 9 évente 

12. Jelölje meg azokat a szerkezeteket, amelyek nem készülhetnek fából! (Figyelem, több helyes válasz is 

lehetséges!) 

 Cölöpalap 

 Korlát 

 Lépcső 

 Hidegburkolat 

 Kémény 

13. Melyik szerkezeti csoportba tartoznak a szigetelések? 

 Teherhordó szerkezetek 

 Szakipari szerkezetek 

 Épületgépészet 

14. Melyik hibajelenség a hőhidasság következménye? 

 Felületi elszíneződés a belső térben 

 Ferde irányú repedés 

 Födém repedése 

15. Melyik síkalapozás? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Vasbeton lemezalap 

 Tégla sávalap 

 Vert cölöpalap 
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16. Az alábbiakban felsorolt alapozási módokat sorolja be a síkalapozási, vagy a mélyalapozási csoportba. Töltse 

ki az alábbi táblázatot a felsorolt jellemzők betűjelének megfelelő helyre való beírásával! 

a) Sávalapozás 

b) Szekrényalapozás 

c) Kútalapozás 

d) Pontalapozás 

e) Lemezalapozás 

f) Vert cölöpalapozás 

Síkalapozás Mélyalapozás 

  

 

17. Ki végezhet felvonó karbantartást? 

 Felvonószakértő, vagy felvonó-karbantartó képesítéssel rendelkező személy 

 A felvonókönyv nyilvántartására kötelezett személy 

 A felvonót gyártó cég által meghatározott személy 

18. Melyik két épületszerkezet kötelező alkalmassági ideje 5 év? 

 Válaszfalak, csapadékvíz elvezetés szerkezetei 

 Függőleges teherhordó szerkezetek, épületgépészeti csővezetékek 

 Válaszfalak, teherhordó vázak 

19. Melyik beépítésre szánt terület az OTÉK szerint? (Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!) 

 Közlekedési- és közműterület 

 Gazdasági terület 

 Kereskedelmi szolgáltató terület 

 Üdülőterület 

 Ipari terület 

 Zöldterület 

 Mezőgazdasági terület 

20. Az alábbiak közül melyek tartoznak az épület központi berendezései közé? 

 Az egészségügyi berendezések (fürdőkád, mosogató, mosdó stb.), a kaputelefon lakásban lévő 

készüléke 

 A központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a lakáson belüli vezetékszakaszokkal és 

fűtőtestekkel, a víz-, csatorna- és gázvezeték a lakásban lévő vezetékszakaszokkal 

 A páraelszívó, az elektromos kapcsolók és csatlakozóaljak 

 A főzőkészülék, a beépített bútor, a fűtő- és melegvíz ellátó berendezés 

21. Milyen tűzveszélyességi osztályba tartozik az a szupermarket, melyben egyszerre legfeljebb 1.500 vásárló 

tartózkodhat? 

 Mérsékelten tűzveszélyes (D) 

 Tűzveszélyes (C) 

 Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A) 
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22. Melyik csoportosításba tartoznak a következő fogalmak: lépcső, födém, válaszfal, héjazat, nyílászárók? 

 Épületszerkezetek, 

 Építési módok 

 Tartószerkezetek 

23. A házgyári, panelszerkezetű építmények, épületszerkezetek becsült átlagos élettartama: 

 60 – 80 év 

 80 – 100 év 

 100 – 150 év 

 150 – 200 év 

24. Az alábbiakban felsorolt szerkezeteket sorolja be aszerint, hogy tartó- vagy szakipari szerkezetek! Töltse ki az 

alábbi táblázatot a felsorolt jellemzők betűjelének megfelelő helyre való beírásával! 

a) Nyílászárók 

b) Alapok 

c) Födémek 

d) Válaszfalak 

e) Tetőszerkezetek 

f) Szigetelések 

Tartószerkezetek Szakipari szerkezetek 

  

 

25. Az alábbiakban felsorolt anyagokat sorolja be aszerint, hogy a habarcs vagy a beton készítéséhez 

használhatók! 

a) Mész 

b) Kavics 

c) Cement 

d) Gipsz 

e) Perlit 

f) Műgyanta 

Habarcs Beton 
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26. Párosítsa össze az alábbi diagnosztikai eljárásokat az épületszerkezetekkel! 

 Diagnosztikai eljárások  Épületszerkezetek 

1. 
Sérülésvizsgálattal azt kell ellenőrizni, hogy 
a hiba nem veszélyezteti-e a szerkezet 
állékonyságát.  

A Födémek vizsgálata 

2. A süllyedések helyzetének meghatározását 
süllyedésvizsgálattal lehet megállapítani. 

B Homlokzati erkélyek, függőfolyosók 
vizsgálata 

3. 

A repedéskép vizsgálat során elsősorban 
azt kell megfigyelni, hogy a repedések 
iránya megegyezik-e az áthidalás irányával, 
vagy arra merőlegesen alakult-e ki. 

C Lapostető vizsgálata 

4. 

Üregképződés vizsgálattal a felületi rétegek 
és a tartószerkezetek kapcsolatának 
meglazulásakor keletkező üregeket 
gumikalapáccsal történő kopogtatással 
határozzák meg. 

D Függőleges teherhordó és épülethatároló 
falszerkezetek 

5. 
Közvetlen vizsgálata nagyon korlátozott. A 
hibát a vizsgálandó terület kis szakaszon 
történő feltárásával állapítják meg. 

E Alapozás vizsgálata 

6. Állékonyságvizsgálattal a tartószerkezeti 
kapcsolatokat kell ellenőrizni. 

F Alépítményi szigetelések 

Megoldás 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

27. Melyik felsorolás tartalmazza a komfortos lakás jellemzőit? 

 Legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószoba, főzőhelyiség, WC, közművek, melegvíz-

ellátással és központos fűtési mód 

 Legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószoba, főzőhelyiség, a lakáson kívül WC, egyedi 

fűtési mód, vízvételi lehetőség 

 Legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószoba, főzőhelyiség, WC, közművek, melegvíz-

ellátás, egyedi fűtési mód 

28. Jelölje meg a helyes állítást! 

 Az alapozási síkot a fagyhatár alatt, a teherbíró talaj szintjén kell kijelölni 

 Az alapozási síkot 2 méterre a padlószint alatt kell kijelölni 

 Az alapozási síkot a pinceszint alatt 1 méterre kell kijelölni 
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