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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

Fontos tudnivalók! 

 

Kedves Versenyző! 

 

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

dot! 

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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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

1. Feladat ..... pont / 20 pont 

Adjon szakmailag helytálló megnevezést a képen látható szellőztető rendszernek, majd írjon 

hozzá legalább 6 db műszaki jellemzőt, amelyekkel az ügyfelét szeretné meggyőzni! 

 
 

Megnevezés: Központi szellőztetés hővisszanyeréssel.    2 pont 

 

Jellemzői: 

 Az épület kisebb fűtési és hűtési energiát igényel, tehát a fűtési, hűtési költségek 

alacsonyabbak.    3 pont 

 Megfelelő légminőséget biztosít a helyiségekben. Friss levegő érkezik és a levegő 

minősége kezelhető.    3 pont 

 Hőérzet kellemesebb, komfortérzet jobb    3 pont 

 Magasabb energiaosztályba sorolható így az épület.   3 pont 

 Pollenallergiában szenvedőknek „ideális”. Kisebb a porképződés, poráramlás (ke-

vesebb portörlés).    3 pont 

 Szabályozó elemmel, hangcsillapítóval, különböző szűrőminőséggel kiegészíthető, 

hővisszanyerő rendszere többféle lehet, épületfelügyeleti rendszerre köthető, kü-

lönböző érzékelőkkel ellátható, stb.    3 pont 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

2. Feladat ..... pont / 20 pont 

Adjon szakmailag helytálló megnevezést a képen látható szellőztető rendszernek, majd írjon 

hozzá legalább 6 db műszaki jellemzőt, amelyekkel az ügyfelét erről a rendszerről lebeszélni 

szeretné! 

 
Megnevezés: Ventillátoros (elszívásos) szellőztetés hővisszanyerés nélkül. 2 pont 

 

Jellemzői: 

 Az épület nagyobb fűtési és hűtési energiát igényel, télen hideg levegőt, nyáron 

meleg levegőt szív be a légbevezetőkön. Így a fűtési, hűtési költségek magasabbak 

lesznek, „energia-pazarló”.    3 pont 

 Folyamatos ventilátor üzem szükséges. Friss levegő érkezik, a levegő minősége 

szűrővel jobbá tehető.    3 pont 

 A hideg levegő lefelé száll, így a lábnak kellemetlen érzés.  3 pont 

 A komfort érzet nem olyan jó, mint a hővisszanyerős szellőzésnél. 3 pont 

 Energiapazarló a rendszer, télen a felfűtött levegőt, nyáron a lehűtött levegőt a 

szabadba fújja a ventilátor. Alacsonyabb energiaosztályba sorolható így az épület. 

    3 pont 

 Falba vagy ablakba légbevezető rácsok szükségesek, az ajtókba „túlnyomás-

kibocsátó” zsaluk.    3 pont 
 

  

Légbevezető 

Légbevezető Légbevezető 

Szoba 

Gyerekszoba Konyha Fürdőszoba 

Hálószoba 

Folyosó 

Ventilátor 

Ajtórács 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

3. Feladat ..... pont / 24 pont 

Írjon legalább 8 műszaki jellemzőt, miért ajánlana inverteres klímagépet On/Off klíma-

készülékkel szemben! (Az „olcsó”/„drága” vagy az ehhez hasonló válaszokért nem jár pont!) 

 Az inverteres készülék szabályozza önmagát működés közben, és mindig csak annyira 

üzemel a kompresszor, amennyi teljesítményre éppen szüksége van a klímának. 

 A klíma folyamatosan figyeli a belső hőmérséklet változását, és ennek megfelelően 

adagolja be a hűtőközeget az elpárologtatóba. Ezáltal nem folyamatosan magas telje-

sítménnyel üzemel a klíma, hanem mindig csak az éppen szükséges teljesítményt adja 

le a beltéri egység. 

 A működési mechanizmusának köszönhetően jóval halkabban üzemel a klíma kültéri 

egysége is. Nincsenek nagy áramfelvételi szakaszok, nem pörög annyira a kompresz-

szor, mert nem kell újra és újra elindulnia. 

 Az inverteres klíma a folyamatos üzem következtében akár 40-50%-kal kevesebb 

energiát igényel a hagyományos klímákhoz képest, ez pedig az emelkedő energiaárak 

mellett egyre fontosabb tényező. 

 A szabályozott működés előnye, hogy minimális lesz a helyiségben a hőingadozás 

(mivel nincsen szinuszgörbéje a hűtésnek a klíma kikapcsolása és bekapcsolása miatt). 

 A készülék várható élettartama magasabb, mivel az inverteres klíma 500-700-as sza-

bályozott fordulatszámával szemben, a fixen üzemelő klímák kompresszora minden 

alkalommal 1500-1800-as fordulattal üzemel, függetlenül az éppen szükséges teljesít-

ménytől. 

 pl. amíg egy On/Off rendszerű klíma 1,5-2 kW áramot is felvesz folyamatos üzem 

közben a működéséhez, addig az inverteres klímák 6-700 W-ot fogyasztanak, 3-4 A 

induló áramfelvételével. 

 Az inverteres klímákat akár télen, alacsonyabb hőmérsékletnél is lehet fűtésre hasz-

nálni, méghozzá jó hatásfokkal. Általában leolvasztó funkció is található már bennük, 

amivel a kültéri egységen ilyenkor keletkező jeget leválasztja magáról a berendezés. A 

régi konstrukciós klímák viszont csak plusz 5 fokig használhatóak fűtésre, és ebben az 

esetben sem olyan jó hatásfokkal. A hidegben alig adnak le teljesítményt, emellett na-

gyon magas az áramfogyasztásuk. 

8 x 3 pont  
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

4. Feladat ..... pont / 24 pont 

Rendezze a számokat a táblázatban található megnevezésekhez! 

 
 

1 Külső levegő 7 Befúvó ventilátor 

9 Elszívás 10 Befúvás 

11 Távozó levegő (kibocsátott levegő) 3 Szűrő 

2 Hővisszanyerő 12 Elszívó ventilátor 

6 Nedvesítő 4 Hűtő 

8 Szárító 5 Fűtő 

12 x 2 pont 

5. Feladat ..... pont / 8 pont 

Mennyi idő alatt fűti fel a 10 kW névleges hőteljesítményű kalorifer a 320 m3 térfogatú, -11 

ºC hőmérsékletű levegőt 18 ºC hőmérsékletre? 

A levegő fajhője 1 kJ/kg•K, sűrűsége 1,2 kg/m3. (A veszteségektől most eltekintünk!) 

 

Q̇ = 10 kW =  
 c ∙ ρ · V ∙  ∆t

𝜏
=  

1
kJ

kg. K
 ∙ 1,2

kg
𝑚3 ∙ 320 𝑚3  ∙ 29℃

𝜏
 

 

𝜏 =  1113,6 𝑠 = 18,56 min = 0,3093 ℎ 

 

képlet 4 pont, számítás 4 pont  

 

   

 

 

1 

 

2 

3 4 5 6 7 

8 

12 

11 

9 10 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

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

Egy elektromos készülék adattábláján a következő feliratot látja. Mit jelentenek ezek az ada-

tok? 

 3,5 kW  Névleges hőteljesítmény/elektromos teljesítmény 

 230 V  Elektromos feszültség 

 50 Hz  Frekvencia 

3 x2 pont 

 

7. Feladat ..... pont / 20 pont 

Adott egy 24 m2-es és egy 36 m2-es lakó helyiség, ahova split klíma készüléket kell ajánlania 

és később beépítenie. Tapasztalati adatok alapján adja meg kW-ban, milyen névleges 

hőteljesítményű készüléket ajánlana az egyes helyiségekbe! 

 

Tapasztalati (fajlagos) érték: 100-130 W/m2     2 pont 

 

�̇�𝟏 = 𝟐𝟒 𝒎𝟐  ∙ 𝟏𝟎𝟎
𝑾

𝒎𝟐 = 𝟐, 𝟒 𝒌𝑾 → ( − 𝟑, 𝟏𝟐 𝐤𝐖)     3 pont 

�̇�2 = 36 𝑚2  ∙ 100
𝑊

𝑚2 = 3,6 𝑘𝑊 → ( − 4,68 kW)    3 pont 

 

Írjon legalább 6 olyan műszaki jellemzőt, amit a (fenti) tapasztalati méretezés mellett a készü-

lék kiválasztásakor figyelembe kell venni! 

 a külső falszerkezettől, szomszédos helyiség jellemzőitől,  

 a nyílászárók nagyságától, minőségétől, a tájolástól, benapozástól, hőszigeteléstől, 

 födémszerkezettől, az árnyékolástól, 

 a helyiségben tartózkodó emberek számától, tevékenységétől, 

 a helyiségben működő berendezések által leadott hőtől, 

 légcserétől (gyakori-e az ajtónyitás a helyiségben). 

   6 x 2 pont 

 

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

Sorolja fel, milyen feladatokat kell elvégezni egy split klímakészülék karbantartásakor! 

 Beltéri egység szűrőjének tisztítása. 

 Beltéri egység gomba- és baktériummentesítése, fertőtlenítése. 

 A keletkező cseppvíz megfelelő kifolyásának ellenőrzése. 

 Kültéri egység kondenzátorának tisztítása. 

 Elektromos bekötések ellenőrzése. 

 Hűtőkör ellenőrzése, szükség esetén hűtőközeg utántöltése. 

 Készülék megfelelő működésének ellenőrzése. 

7 x 2 pont 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

9. Feladat ..... pont / 20 pont 

Sorolja fel, mihez vezethet, ha a klímaberendezéseknél elmarad a rendszeres karbantartás! 

(Írjon legalább 10-et!)  

 készülék élettartam csökkenés 

 energiahatékonyság romlás 

 teljesítmény csökkenés 

 optimális működés romlása 

 romlik a hőcsere 

 áramfogyasztás nő 

 fertőzés-veszély (baktériumok…, legionella) 

 nő a mechanikai alkatrészek igénybevétele 

 légzőszervi megbetegedések, allergiás tünetek 

 kellemetlen szagot áraszt 

10 x 2 pont 

 

10. Feladat ..... pont / 20 pont 

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

a) A mobil klímagépek zajszintje általában magasabb a split klímagépekénél. ...I... 

b) A splitklímák kültéri egysége lehet parapet, kazettás, légcsatornázható vagy fali kivite-

lű. ...H... 

c) Az inverteres megoldás fokozatmentes fordulatszám-szabályozást jelent. ...I... 

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

szokásos megnevezés. ...I... 

e) A split klímák beltéri egységének zajszintje általában magasabb, mint a kültéri egység 

zajszintje. ...H... 

f) Az anemometer légsebesség mérésére használható. ...I... 

g) Az U-csöves manométer a légtechnikában nem alkalmazható mérőeszköz. ...H... 

h) A h-x diagramból nem olvasható le a harmatponti hőmérséklet. ...H... 

i) Hővisszanyerés történhet hőszivattyú segítségével is. ...I... 

j) Egy liter levegő tömege (0 ºC hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson) 1,293 gramm. 

...I... 

10 x 2 pont 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

11. Feladat ..... pont / 24 pont 

A klímakészülékek energia-besorolása az alábbi: 

 
Számolja ki a hiányzó értékeket, majd töltse ki a táblázatot! 

Teljesítmény 
Hűtés 

kW 
2,5 3,5 

Fűtés 3,2 4,0 

Elektromos telje-

sítmény-felvétel 
Hűtés/Fűtés kW 0,530/0,675 0,850/0,945 

- 

Energia-

hatékonysági 

osztály 

- 

Energia-

hatékonysági 

osztály 

EER Hűtés -- 

 

(W/W) 

𝟐, 𝟓

𝟎, 𝟓𝟑
 = 𝟒, 𝟕𝟐 A 

𝟑, 𝟓

𝟎, 𝟖𝟓
 = 𝟒, 𝟏𝟐 A 

COP Fűtés 
𝟑, 𝟐

𝟎, 𝟔𝟕𝟓
 = 𝟒, 𝟕𝟒 A 

𝟒, 𝟎

𝟎, 𝟗𝟒𝟓
 = 𝟒, 𝟐𝟑 A 

EER- és COP-értékek: 2 x 3 pont + 2 x 3 pont, energiahatékonysági osztály: 4 x 2 pont 

 

Írja le szakszerűen, mit jelent az EER és a COP érték! 

 EER – hűtési hatékonysági (jósági) fok 

 COP – fűtési hatékonysági fok 

2 x 1 pont 

 

Írja le szakszerűen, mit jelent a SEER és a SCOP érték! 

 SEER – szezonális hűtési hatékonysági fok 

 SCOP – szezonális fűtési hatékonysági fok 

 2 x 1 pont 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 

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


