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4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

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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4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

1. Feladat ..... pont / 4 pont 

Írja a meghatározások mellé, hány százalékos lejtést jelentenek a következő csőfektetések! 

 Kiszellőzetlen csatlakozóvezeték: 1 cm/m = _____ %  

 Kiszellőztetett csatlakozóvezeték: 0,5 cm/m = _____ %  

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

Számítással határozza meg, hány százalékos lejtéssel fektették a csővezetékeket! 

 
 

 

 

 A vezeték lejtése: _____ %  

 
 

 

 

 A vezeték lejtése: _____ % 

3. Feladat ..... pont / 8 pont 

Milyen magasságban/mélységben kell a képen látható csővezetéket az ellenőrző aknába 

bekötni? 

 
 

 

 

 A képen látható magasság/mélység (h) értéke:  _____ m 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont  

m 

m 
m 

m 

m 

m 
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4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

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

Egy elektromos vízmelegítő adattábláján a következő feliratot látja. Mit jelentenek ezek az 

adatok? 

 230 V  _________________________________________ 

 50 Hz  _________________________________________ 

 3 kW  _________________________________________ 

5. Feladat ..... pont / 4 pont 

Hogyan nevezzük a képen látható kötést? Írjon hozzá 2 

előnyös és 1 hátrányos tulajdonságot! (Az „olcsó”/„drága” 

vagy az ehhez hasonló válaszokért nem jár pont!) 

 

Megnevezés: ___________________________ 

 

Előnye: 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

Hátránya: 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

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

Melyik szifon(bűzelzáró)fajtát építik be leggyakrabban a mosdókhoz!  

 _____________________________________________________________________ 

Nevezzen meg 3 db további szifon (bűzelzáró) fajtát! 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Feladat ..... pont / 3 pont 

Írja le, miért kell egy ritkán használt hagyományos szifont/bűzelzárót gyakrabban ellenőrizni, 

mint egy állandóan használatban lévőt! 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

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

Egy családi ház vízellátó rendszeréhez nyomáscsökkentőt kell beépítenünk. Milyen műszaki 

jellemzők alapján választjuk meg a nyomáscsökkentő méretét? 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 27 pont  
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4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

9. Feladat ..... pont / 32 pont 

Írja le a tartályos WC és az öblítő-szelepes WC előnyös és hátrányos tulajdonságait! (Az 

„olcsó”/„drága” vagy az ehhez hasonló válaszokért nem jár pont!) 

 

Tartályos WC: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Öblítő-szelepes WC: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

Adja meg a vízellátó ágvezeték minimális csőátmérő nagyságát milliméterben! 

 tartályos WC esetén: __________ 

 öblítő-szelepes WC esetén: __________ 

10. Feladat ..... pont / 8 pont 

Szakszerűen írja le, mit jelent a feltárás nélküli vezetékfektetés!  

  _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Írjon rá legalább 3 db példát! 

 _____________________________________________________________________ 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 40 pont 
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4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

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

Írja le a körvezetékes vízellátás előnyeit! (Legalább 3-at!) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

12. Feladat ..... pont / 33 pont 

Nevezze meg a képen látható csaptelepeket szakszerűen! Írjon melléjük 2 előnyös és 2 

hátrányos tulajdonságot! 

Megnevezés Előnye Hátránya 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Oldalpontszám: ..... pont / 39 pont 



Versenyző kódja:  24  
 

7/8 

4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

13. Feladat ..... pont / 22 pont 

Írjon legalább 11 db olyan helyet, ahol polietilén gázelosztó-vezeték nyomvonala nem 

jelölhető ki! 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

14. Feladat ..... pont / 20 pont 

Számítással határozza meg mindkét esetben a 

felmelegített vízmennyiséget literben vagy kg-ban! A 

hidegvíz hőmérséklete 12 ºC, a víz fajhője 4,2 kJ/kg•K, 

sűrűsége 1000 kg/m3, a melegítés ideje 15 perc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A felmelegített vízmennyiség első esetben: ______ l 

 A felmelegített vízmennyiség második esetben: ______ l 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 42 pont  
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4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 

34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

15. Feladat ..... pont / 12 pont 

Írjon legalább 4 db olyan (különböző) esetet, amely a melegvíztároló előtt elhelyezett 

biztonsági szelep lefúvásához, csepegéséhez vezethet! 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

16. Feladat ..... pont / 20 pont 

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

a) A legionella baktérium elszaporodásának optimális feltétele a 25-45 ºC hőmérséklet. 

_____ 

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

anyagból készült szögletes tárolók. _____ 

c) A tolózárak áramlási ellenállása nagyobb a szelepek áramlási ellenállásánál. _____ 

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

szokásos megnevezés. _____ 

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

f) DN 100 átmérő feletti acél csővezeték hegesztése csak lánghegesztéssel történhet. 

_____ 

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

vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is 

kiterjed. _____ 

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

magasságának méréséhez meghatározott mérték. _____ 

i) 60 ºC hőmérséklet alatt erőteljes a vízkőkiválás. _____ 

j) A csaptelepeken és kifolyószelepeken elhelyezett perlátor növeli a vízfogyasztást. 

_____ 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 32 pont 

 

Elérhető pontszám:  200 pont 

 

Elért pontszám:  ...........  pont 

 
Megjegyzés: a képek a HT Kiadó könyveiből származnak. 


