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Fontos tudnivalók! 

Kedves Versenyző! 

 

1.) Ellenőrizze a feladatok sorszámát és kezdés előtt minden oldalra írja fel a versenyzői 

kódot! 

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges. 

3.) A ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti! 

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges íróeszközöket és nem programozható 

számológépet használhatnak. Mobiltelefon nem használható számológépként! 

5.) A számítási feladatok, feladatrészek csak akkor értékelhetők, ha szerepel az összefüggés 

képlete és az összefüggésbe a versenyző számszerűen behelyettesít! Nem fogadható el az 

olyan feladat vagy feladatrész ahol az összefüggés hiányzik és utána csak a végeredményt 

tüntették fel, nem szerepel ott a mértékegység! Képlet és mértékegység nélkül nem jár 

pont! 

6.) Csak a szakszerű válaszok fogadhatók el! 

7.) A karikázandó és az Igaz-Hamis feladatoknál javítás nem fogadható el. A megadottnál 

több kijelölés érvénytelen!  

8.) A hibás választ „csak” egy vonallal húzza át! Az áthúzott feleletekre nem jár pont. 

9.) A feladat megoldására biztosított idő leteltével a munkát be kell fejezni! 

 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 6 pont 

Mi alapján választjuk ki a fűtési rendszer biztonsági szelepének átmérőjét? 

 A hőtermelő névleges hőteljesítménye és a szükséges lefúvatási nyomás alapján. 

2 x 3 pont 

2. Feladat ..... pont / 8 pont 

Írjon legalább 4 műszaki magyarázatot a megrendelőnek, miért célszerű az ablak alatt 

elhelyezni a fűtőtestet és nem egy belső falon! 

 

 Az ablak felületéről leválló hideg levegő azonnal felmelegítésre kerül. Az ablak 

hővezetése jó, így ott több hő távozik. 

 A hidegláb érzése nem lép fel, kisebb a hőmérséklet-különbség az ablak- és fal-

oldalon. 

 Nem olyan nagy a fej és a láb által érzett hőmérséklet-különbség, kellemesebb hőérzet 

alakulhat ki. 

 Esztétikusabb, nem vesz el helyet a fal felületéből.   4 x 2 pont 

3. Feladat ..... pont / 12 pont 

Rajzoljon legalább 4-féle kétcsöves rendszerű radiátor-bekötést! Jelölje az előremenő és 

visszatérő vezetékeket! 

 

  

 

4 x 3 pont  

m 
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4. Feladat ..... pont / 14 pont 

Nevezze meg szakszerűen a képen látható fűtési rendszerelemet, majd a részeit!  

 
7 x 2 pont 

5. Feladat ..... pont / 2 pont 

Egy kazán esetén a füstgáz-veszteség 9 %, a sugárzási veszteség 2 %. Mennyi a hagyományos 

kazán hatásfoka, ha egyéb veszteségtől eltekintünk? 

𝛈 = 𝟏𝟎𝟎 % −  𝟗 % − 𝟐 % = 𝟖𝟗  

 A kazán hatásfoka: 89 % 

6. Feladat ..... pont / 8 pont 

Mennyi a felfűtési idő, ha a 20 kW névleges hőteljesítményű kazán a 120 literes indirekt 

tárolóban lévő 15 ºC-os vizet 57 ºC hőmérsékletre fűti fel? 

A víz fajhője 4,2 kJ/kg•K, sűrűsége 1000 kg/m3. (A veszteségektől most eltekintünk!) 

Q̇ = 20 kW =  
 c ∙ ρ · V ∙  ∆t

𝜏
=  

4,2
kJ

kg. K
 ∙ 1000

kg
𝑚3 ∙ 0,12 𝑚3  ∙ 42℃

𝜏
 

𝜏 =   1058,4 𝑠 = 17,64 min = 0,294 ℎ 
képlet 4 pont, számítás 4 pont 

7. Feladat ..... pont / 4 pont 

Határozza meg az előző feladatban beépített kazán hatásfokát, ha a névleges hőterhelése 21,5 

kW! 

η =  
Q̇teljesítmény

Q̇hőterhelés

=  
20 kW

21,5 kW
= 0,93 = 93 % 

 A beépített kazán hatásfoka: 93 %  képlet 2 pont, számítás 2 pont  

Fűtésoldali (vízoldali) csatlakozás 

Fűtő (víz) közeg 

Gumimembrán 

Membránt rögzítő szorító gyűrű 

Zárt tágulási tartály (lemez fala) 

Levegő oldal (nitrogénoldal), gázoldal 

Légszelep (tűszelep) 
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8. Feladat ..... pont / 40 pont 

Töltse ki a táblázat hiányzó sorait! Nevezze meg a szerelvényeket (4 x 2 pont), rajzolja le 

tervjelét (4 x 2 pont)! Feleletválasztás esetén törölje (húzza át) a helytelen válaszokat (24 x 1 

pont)! Nem egyértelmű válasz vagy javítás esetén nem jár pont! 

Szerelvény 

    

Megnevezés Szelep Tolózár Golyóscsap Pillangó szelep 

Tervjele 

 
   

Beépítési 

irány adott 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

Áramlási 

irány 

csak egy irányba 

mindkét irányba 

csak egy irányba 

mindkét irányba 

csak egy irányba 

mindkét irányba 

csak egy irányba 

mindkét irányba 

Gyors zárás 

lehetséges 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

Nyomáslökés 

(vízütés) 

zárásnál 

előfordulhat 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

Szabályozásra 

alkalmas 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

igen 

nem 

Ellenállása 

nyitott 

állapotban 

nagyon kicsi 

kicsi 

nagy 

nagyon kicsi 

kicsi 

nagy 

nagyon kicsi 

kicsi 

nagy 

nagyon kicsi 

kicsi 

nagy 

9. Feladat ..... pont / 12 pont 

Határozza meg a tágult víz nagyságát, ha a fűtési rendszer 70 %-a lapradiátorral, 30 %-a 

padlófűtéssel üzemel! A zárt melegvíz fűtésű rendszer hőfoklépcsője 70/55 ºC, a hőtermelő 

névleges hőteljesítménye 20 kW. A fajlagos vízmennyiség lapradiátor esetén 11,6 l/kW, 

padlófűtés estén pedig 20 l/kW. A százalékos hőtágulás értéke 2,22 %. 

𝑉𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠𝑧𝑒𝑟 = 20 𝑘𝑊 ∙ 20
𝑙

𝑘𝑊
∙ 0,3 + 20 𝑘𝑊 ∙ 11,6

𝑙

𝑘𝑊
∙ 0,7 = 282,4 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

∆𝑉 =  𝑉𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠𝑧𝑒𝑟  ∙  𝛼 = 282,4 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 ∙ 2,22 % = 6,27 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

 Tágult víz mennyisége: 6,27 liter 

képlet 3 pont, számítás 3 x 3 pont  
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10. Feladat ..... pont / 34 pont 

Írja a táblázatba a megfelelő számot a képről! 

 
32 Szivattyú, radiátoros kör 10 Talajszonda vagy talajkollektor 

27 Szivattyú, padlófűtési kör 16 Napkollektor 

7 
Primerkör, biztonsági 

szerelvénycsoport  
6 

Zárt tágulási tartály, melegvíz-fűtési 

kör 

23 
Túláram-szelep (by-pass szelep), 

padló fűtési kör 
1 Hőszivattyú 

28 Motoros keverő szelep 21 Padlófűtési kör 

5 Biztonsági szelep, melegvíz-fűtési kör 29 Radiátoros fűtési kör 

17 Zárt tágulási tartály, szolár 18 Fűtővíz - puffertároló 

14 x 2 pont 

 

Hőszivattyús fűtési rendszereknél beszélhetünk monovalens és bivalens rendszerekről. Mit 

jelent a monovalens és bivalens rendszer? Melyik rendszer látható a fenti képen? 

 Monovalens fűtési rendszer esetén a hőszivattyú az egyedüli hőtermelő, amely 

biztosítja az épület teljes fűtési energia szükségletét. Bivalens rendszer esetében a 

leghidegebb téli napokon kiegészítő fűtésre van szükség.   2-2 pont 

 A képen látható rendszer: bivalens    2 pont 
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11. Feladat ..... pont / 17 pont 

Melyik fűtési diagramot kell figyelembe venni az időjárásfüggő szabályozó beállításánál, ha 

fűtési rendszerünk 55/40 ºC hőfoklépcsőjű és a legalacsonyabb külső hőmérséklet – 15 ºC! 

Adja meg a diagram számát és rajzolja be a megoldást a diagramba!  2-2 pont 

 

 Diagram száma: 0,8  

A fűtési szabályzó görbét lehet párhuzamosan felfelé vagy lefelé eltolni. Írjon 1-1 példát, 

milyen esetben kell felfelé és milyen esetben kell lefelé eltolni a szabályozó görbét! 

 Felfelé: ha állandóan alacsonyabb a helyiség hőmérséklet, mint amit szeretnének 

(felfelé eltolással magasabb előremenő víz hőmérsékletet fog a hőtermelő előállítani 

ugyanahhoz a kinti hőmérséklethez.)    4 pont 

 Lefelé: ha állandóan magasabb a helyiség hőmérséklet, mint amit szeretnének (lefelé 

eltolással alacsonyabb előremenő víz hőmérsékletet állít elő a hőtermelő ugyanahhoz a 

külső hőmérséklethez.)    4 pont 

Egy ügyfél panaszkodik, hogy (csak) a melegebb napokon („lágy” időben) túl magas a 

helyiség hőmérséklet. Hogyan állítja be ebben az esetben az időjárásfüggő szabályzót? 

 Válassza az 1-gyel (nagyobb) meredekebb diagramot és aztán párhuzamosan tolja el 

lefelé!    5 pont 

12. Feladat ..... pont / 9 pont 

Írjon legalább 3 db olyan (különböző) esetet, amely a gázfogadó állomáson elhelyezett 

biztonsági szelep lefúvásához, nyitásához vezethet! 

 elszennyeződés, üzemzavar 

 nyomáscsökkentő meghibásodás, rossz beállítás, nem megfelelő kiválasztás 

 nem megfelelő a biztonsági szelep beépítése 

3 x 3 pont  
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13. Feladat ..... pont / 4 pont 

Írja le, miért kell a gáz-nyomásszabályzó szelepet csapadék ellen védeni? 

 Ha a csapadék bejut a nyomásszabályozóba, ott megfagyva működésképtelenné teszi 

azt. (Befagy a „lélegeztető’ furat.)  

14. Feladat ..... pont / 8 pont 

Írja le, milyen anyagok és hozzá milyen kötések alkalmazhatók gáz fogyasztói vezeték 

szerelésekor! 

 Hagyományosan tompán illesztett és hegesztett acélcső, préskötéses vagy tokos 

keményforrasztott rézcső, vagy préskötéses rozsdamentes acélcső. 4-4 pont 

15. Feladat ..... pont / 22 pont 

Állapítsa meg, hogy IGAZ (I), vagy HAMIS (H) az állítás! 

a) A földgáz relatív sűrűsége nagyobb a PB-gáz relatív sűrűségénél. H 

b) A gömb alakú tárolók nagyobb nyomásnak ellenállnak, mint az ugyanabból az 

anyagból készült szögletes tárolók. I 

c) A gáz fogyasztói vezeték rejtett szereléssel nem vezethető. H 

d) A levegőben terjedő hangra a testhang, míg a szilárd testekben terjedőre a léghang a 

szokásos megnevezés. H 

e) A térszín feletti gázelosztó-vezeték anyaga kizárólag csak acél lehet. I 

f) A gázcső színe lakossági fogyasztók esetében nincs meghatározva, azt tetszés szerinti 

színűre festhető. I 

g) Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba alatti 

vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is 

kiterjed. I 

h) A (Balti) tengerszint feletti magasság vagy abszolút magasság a földrajzi pontok 

magasságának méréséhez meghatározott mérték.  I 

i) A gázvezeték az egyéb közműveket és térszint alatti műtárgyakat földgáz esetén 

lehetőleg felülről, pébégáz esetén lehetőleg alulról keresztezze. I 

j) A csatlakozó és a fogyasztói vezeték sugaras hálózati elrendezésű nem lehet. H 

k) A gáz fogyasztói vezeték semmiféleképpen sem vezethető padlócsatornában. H 

11 x 2 pont 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 

 
Megjegyzés: a képek a HT és az Európa Kiadó könyveiből származnak. 


