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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

 

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

sorszámot! 

 

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 16 pont 

Egészítse ki a képet a megfelelő számokkal! A képen egy helyiség külső fal részlete és 

rétegfelépítése látható. A belső hőmérséklet 22 °C, a külső hőmérséklet 10 °C.  

Egy szám többször is alkalmazható, de minden számnak szerepelnie kell legalább egyszer! 

 

1. Hővezetés 5. A fal külső oldala 

2. A fal belső oldala 6. Belső hőátadási tényező 

3. Hővezetési tényező 7. Hőátadás 

4. Külső hőátadási tényező -- ------------------------------- 

 

 
 

2. Feladat 3 pont 

Egészítse ki a képet! Írja a megfelelő helyre a Hővezetés, Hősugárzás és Konvekció 

fogalmakat! 
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3. Feladat 6 pont 

Írjon szakmailag egy megfelelő példát a következő fogalmakra az épületgépészet területéről! 

 

Konvekció: fűtőtestben a hideg- és melegvíz áramlás, meleg- és hideg levegő áramlása… 

Hővezetés: a fűtővíztől a radiátor meleg lesz, csőforrasztás melletti szakasz is meleg… 

Hősugárzás: nap melegíti a földet, infrasugárzóernyő, sötétsugárzó… 

 

4. Feladat 12 pont 

Számítással határozza meg a hőtermelő tüzelőanyag fogyasztását 300 liter melegvíz-

készítésekor a megadott adatok alapján!  

A használati hideg víz hőmérséklete 10 ºC, a melegvíz hőmérséklete 45 ºC, a víz fajhője 4,2 

kJ/kg·K, a víz sűrűsége 1000 kg/m3, a tüzelőanyag alsó fűtőértéke 31 MJ/m3. A hőtermelő 

hatásfoka 95 %. A felfűtési idő 1,5 óra. A végeredményt adja meg m3/h-ban! 

 

 

∆𝑡 = 45 ℃ − 10 ℃ = 35 ℃ 

 

 

 

𝜏 = 1,5 ℎ = 5400 𝑠 

 

 

 

�̇� =
𝑐 ∙ 𝑚 ∙  ∆𝑡

𝜏
=  𝑐 ∙  �̇�  ∙  ∆𝑡 

 

 

 

�̇� =
4,2

𝑘𝐽
𝑘𝑔 ∙ 𝐾

 ∙ 300 𝑘𝑔 ∙ 35 𝐾

5400 𝑠
= 8,17 𝑘𝑊 

 

 

 

𝐵 =  
�̇�

𝐻𝑎  ∙  𝜂
 

 

 

 

𝐵 =  
8,17 𝑘𝐽/𝑠

31000 
𝑘𝐽
𝑚3  ∙ 0,95

=  0,0002773
𝑚3

𝑠
= 0,99 

𝑚3

ℎ
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5. Feladat  

a) Tegyen egyértelműen egy X-et a helyes válasz betűjelére, majd válaszoljon a kérdésekre! 

12 pont 

 

• A képen jelölt, „A”-val jelölt rendszeralkotó … 3 pont 

a. egy hőleadó, pl. radiátor. 

b. egy tágulási vezeték, amely a felfűtéskor kitágult vízmennyiséget fogja fel . 

c. nagyobb átmérőből készült légtelenítő szakasz, amely gőzképződéskor a gőzt 

kiengedi. 

d. napelem, amely a nap hőenergiájának egy részét adja tovább a fűtési rendszernek. 

e. napkollektor, amely a a nap hőenergiájának egy részét adja tovább a rendszernek 

• A képen jelölt, „B”-vel jelölt rendszeralkotó …? 3 pont. 

a. csak egy szivattyút foglal magában. 

b. egy szivattyút és egy visszacsapó szelepet foglal magába. 

c. egy szolár állomás, amely magába foglal(hat) hőmérőt, nyomásmérőt, szivattyút, 

tágulási tartályt, töltő- és ürítő szelepet, térfogatármmérőt és biztonsági szelepet. 

d. tartalmaz egy szivattyút, űrítő- és töltő szelepet és egy hidraulikus váltót. 

e. a szivattyún, a visszavócsapó szelepen és a hőmérőn kívül egy nyomásszabályzó 

szelepet tartalmaz. 

• A képen jelölt, „C”-vel jelölt rendszeralkotó … 3 pont 

a. egy villanybojler, használati melegvíz tárolására. 

b. egy direkt fűtésű használati melegvíztároló. 

c. egy indirekt fűtésű tároló, használati és fűtési melegvíz tárolására. 

d. egy direkt fűtésű tároló, használati és fűtési melegvíz tárolására. 

e. egy monovalent használati melegvíz tároló. 

• A képen jelölt, „D”-vel jelölt rendszeralkotó … 3 pont 

a. egy falon elhelyezhető, központi fűtés-szabályzó egység(doboz). 

b. egy iszapleválasztó légbuborékleválasztóval. 

c. egy szolárállomás vezérléssel. 

d. egy hőtermelő. 

e. egy gáznyomásszabályzó állomás. 

  

1 

2 

3 

4 
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b) Szakszerűen nevezze meg a képen látható 1-es számmal jelölt rendszerelemet, majd írja le 

ebben a rendszerben betöltött szerepét/feladatát!  3 pont 

• megnevezése: Keverő szelep 

• feladata: adott hőmérsékletű HMV állítható elő. Melegvízhez történő hidegvíz 

hozzákeverésével elkerülhető a forrázásveszély. 

c) Szakszerűen nevezze meg a képen látható 2-es számmal jelölt rendszerelemet, majd írja le 

ebben a rendszerben betöltött szerepét/feladatát!  3 pont 

• megnevezése: Keverő szelep 

• feladata: adott hőmérsékletű előremenő víz állítható elő. A fűtési rendszerünk 

hőmérsékletét maximálni tudjuk. Fűtési előremenő vezetékhez visszatérő víz keverése 

történik, míg az előre beállított hőmérséklet a megadottnál magasabb. pl. padlófűtés. 

d) Szakszerűen nevezze meg a képen látható 3-as számmal jelölt rendszerelemet, majd írja le 

ebben a rendszerben betöltött szerepét/feladatát!  3 pont 

• megnevezése: Motoros váltó szelep 

• feladata: Fűtésrásegítés. Ha a (padló)fűtési visszatérőben a hőmérséklet alacsonyabb, 

mint a tárolóban lévő fűtési víz, akkor a tárolóból érkezik a fűtési víz a kazánhoz, így a 

kazánnak kevesebb energiát kell plusszban befektetnie. Ha a (padló)fűtés visszatérő 

hőmérséklete magasabb, mint a tárolóban, akkor a víz rögtön a hőtermelőhöz jut. 

e) Szakszerűen nevezze meg a képen látható 4-es számmal jelölt rendszerelemet, majd írja le 

ebben a rendszerben betöltött szerepét/feladatát!  3 pont 

• megnevezése: szivattyú (tárolótöltő) 

• feladata: ha a HMV előállításához nincs elegendő napenergiánk, akkor a hőtermelővel 

kell felfűteni a a használati hidegvizet, amelyhez ennél a rendszernél a tároló puffer 

térfogatát kell fűtenünk. 
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6. Feladat 20 pont 

Önnek egy fűtési keringető szivattyút kell beépítenie. Gondolja át, mire kell a centrifugál 

szivattyúk beépítésénél és üzembe helyezésénél figyelnie! 

Írjon ezek közül legalább 10 különbözőt! 

• A szivattyú elhelyezése feszültségmentes legyen, ne szoruljon, legyen elegendő hely a 

tömítésre. 

• A szivattyút általában két elzáró szerelvény közé építjük, hogy csere esetén 

egyszerűbben lehessen kicserélni. 

• Lehetőleg tiszta és levegőbuborékmentes rendszerbe építsük be (légbuborékleválasztó, 

szennyfogó, iszapleválasztó). 

• Nedves tengelyű szivattyúknál a motor tengelye csak vízszintes lehet. 

• Száraz tengelyű szivattyúknál a motor nem lehet alul (lefelé lógva) szerelni. 

• A szivattyúk mindig jól megközelíthető helyre legyenek szerelve, elhelyezve. 

• A szivattyúkat nedvesség ellen védeni kell (Kondenzáció, csepegő víz). 

• Nagyobb tömegű szivattyúknál megfelelő alátámasztásról kell külön gondoskodni. 

• Nagyobb teljesítményű szivattyúknál kompenzátorokat kell beépíteni a rezgés és 

hangcsillapítás érdekében. 

• A rendszer átmosások előtt a szivattyút egy (cső)passzdarabra kell kicserélni a 

védelmük miatt. 

• A szivattyút sohase hagyjuk szárazon (folyadék nélkül) működni. 

 

7. Feladat 6 pont 

Nézze meg jól a képet és válaszoljon az alatta lévő kérdésekre!  3 x 2 pont 

a) Milyen gáz lehet a palackban? 

PB-gáz, folyékony gáz 

  

11 kg 

gázpalack 

20 m2 alapterületű helyiség 
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b) Biztonsági okokból, az alkalmazott gáz milyen fizikai, (műszaki) tulajdonságára és annak 

következményeire hívná fel a felhasználó figyelmét! Írjon legalább 2-t! 

• relatív sűrűsége 1-nél nagyobb ( nehezebb, mint a levegő), alulról tölti fel a helyiséget 

• robbanási koncentráció határa 2-9 térfogat% 

 

8. Feladat 8 pont 

Csoportosítsa a következő gázkészülékeket! 

1. Gáztűzhely 5. Turbós falikazán 

2. Kémény nélküli kis vízmelegítő 6. Kéménybe kötött vízmelegítő 

3. Parapetkonvektor 7. Zárt égésterű kombi készülék 

4. Kéményes konvektor  8. Kondenzációs kazán 

 

• „C” típusú gázkészülék: 3, 5, 7, 8 

• „A” típusú gázkészülék: 1, 2 

• „B” típusú gázkészülék: 4, 6 

9. Feladat 3 pont 

Egy kondenzációs kazán névleges hőterhelése 46,8 kW, a névleges hőteljeítménye pedig 45000 

W Mennyi a kazán hatásfoka, ha egyéb veszteségtől eltekintünk? 

 

𝛈 =  
𝟒𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑾

𝟒𝟔𝟖𝟎𝟎 𝑾
= 𝟎, 𝟗𝟔 = 𝟗𝟔 %  

 

 

• A kazán hatásfoka:      96                % 

 

10. Feladat 28 pont  

Nevezze meg a képen látható szerelvényt szakszerűen, majd egészítse ki a képet! Írja a 

fogalmak, megnevezések számát a kép megfelelő helyére! 

 

1. Gázhiány biztosító 8. Primer oldal 

2. Szelepülés 9. Biztonsági membrán 

3. Szekunder oldal 10. Előfeszítő rugó 

4. Kiegyenlítő membrán 11. Munkamembrán 

5. Túláramfurat/beömlő furat 12. Állítható szeleptányér 

6. Átvezető csatorna/átvezető furat 13. Lélegeztető furat 

7. Szűrő -- -------------------------------- 
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Szerelvény szakszerű megnevezése: gáznyomásszabályzó szelep 

 

11. Feladat 2 pont 

Mit nevezünk szivattyúk esetén munkapontnak? 

 

A szivattyú és a csővezetéki jelleggörbe metszéspontját. 

 

12. Feladat 4 pont 

Sorolja fel, milyen oldható kötések alkalmazhatóak gáz csatlakozó- és fogyasztói vezeték 

szerelésekor! 

 
menetes, karimás, roppantó gyűrűs, hollandi anyás. 

 

  

13 10 

4 

1 
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13. Feladat 12 pont 

Tegyen egy X-et a helyes válasz betűjelére! Csak 1 válasz fogadható el! 

• Melyik adat szükséges ahhoz, hogy a hőszivattyúk COP-értékét tudjuk egymással 

összehasonlítani? 

a) Beépítési mód, típusa 

b) Adott hőmérséklet-különbség (hőmérskleti értékek) 

c) Évszakok 

d) Hőforrás fajtája 

e) Energiaszolgáltató 

• Az energiafelvétel nagy része egy kompressziós höszivattyúnak ebben a részében megy 

végbe 

a) Kompresszor 

b) Kondenzátor 

c) Kompressziós szelep 

d) Expanziós szelep 

e) Elpárologtató 

• A hőmérsékletemelés nagy része egy kompressziós hőszivattyúnak ebben a részében megy 

végbe 

a) Kompresszor 

b) Kondenzátor 

c) Kompressziós szelep 

d) Expanziós szelep 

e) Elpárologtató 

• Melyik kijelentés helyes talajvíz-víz hőszivattyú esetén? Talajvíz mint hőforrás… 

a) korlátlanul rendelkezésre. 

b) csak engedéllyel vehető igénybe. 

c) direkt módon tudjuk a fűtési rendszerünkben felhasználni. 

d) télen nem igazán jó a hatásfoka. 

e) csak használati melegvíz-készítésre alkalmazható. 

• Mit jelent a GEO-tarifa a hőszivattyúk áramszolgáltatásánál? 

a) a kedvezményes ár csak télen vehető igénybe. 

b) a kedvezményes ár csak nyáron hűtésre vehető igénybe. 

c) napi 2 x 2 órában nem érvényes a kedvezményes ár az áramszolgáltatásnál. 

d) napi 2 x 2 órában lehet csak kedvezményesen üzemeltetni a hőszivattyúkat. 

e) napi 2 x 2 óra üzemszünet lép fel, ahol a hőszivattyú nem tud üzemelni. 

• X-szel jelölje a helytelen kijelentést betűjelét! 

a) monovalens üzemnél egyedül csak a hőszivattyú a hőtermelő. 

b) levegő-víz hőszivattyú esetén a levegő mindenütt korlátlanul rendelkezésre áll. 

c) talajszondás hőszivattyú telepítése nem engedély köteles. 

d) talajkollektoros hőszivattyú esetén monovalens üzem is kialakítható. 

e) levegő-víz hőszivattyúnál bivalens és esetlegesen monovalens üzem is lehetséges. 
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14. Feladat 20 pont 

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

a) A gáznyomásszabályzó szelep esetén a fojtó szelep kimenő nyomásának állandó értéken 

tartásához az átáramlási keresztmetszet folyamatos utánállítására, szabályozására van 

szükség. ….I… 

b) Gázkészülék-nyomásszabályzó szelep a fogyasztói vezetéken érkező gázt a gázégő 

csatlakozási nyomására csökkenti. …I… 

c) Gáz-áramláskorlátozó az a szerelvény, amely a gyártója által meghatározott térfogatáramú 

gázáramlást meghaladó mértékű áramlás esetén automatikusan nyitva tartja a gáz útját. 

…H..… 

d) Egycsonkú gázmérők esetén dupla falú (cső a csőben) gáz be- és kivezetést találunk. …I… 

e) Gáz elosztó vezetéknek nevezzük a gázmérőtől a gázkészülékekig kiépített vezetékszakaszt 

. ……H…… 

f) A gázfogyasztói vezeték építhető rézcsőből, amelynek kötése lágyforrasztás is lehet. 

….H…. 

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

vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjed. 

…I…… 

h) A PB-gáz sűrűsége nagyobb a levegő sűrűségénél ugyanolyan környezeti viszonyok 

mellett.  ….…I…… 

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

alulróll, pébégáz esetén lehetőleg felülről keresztezze. …H….. 

j) A csatlakozó és a fogyasztói vezeték csak körvezetékes lehet. …H..… 
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15. Feladat 24 pont 

Töltse ki a táblázat hiányzó sorait! Nevezze meg a szerelvényeket szakszerűen! 

Szerelvény 

  

Megnevezés Pillangó szelep Tolózár 

Szerelvény 

  

Megnevezés Visszacsapó szelep Termosztatikus radiátorszelep 

Szerelvény 

  

Megnevezés 
Golyóscsap visszacsapó 

szeleppel 
Csappantyú/visszacsapó szelep 
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Szerelvény 

  

Megnevezés Strangszabályzó szelep 3-járatú motoros szelep 

Szerelvény 

 

 

Megnevezés 
Automata(úszós) légtelenító 

szelep 

Szűrő / szennyleválasztó / 

szennyfogó 

Szerelvény 

 
 

Megnevezés Légbuborékleválasztó Hőmennyiségmérő 
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16. Feladat 12 pont 

Számítással határozza meg a képen látható csőszakasz hosszát, ha 

l1 = 500 mm l2 = 350 mm l3 = 250 mm l4 = 100 mm l5 = 80 mm R = 100 mm 

 

𝑳 =  𝒍𝟏 − 𝑹 +
𝟐𝑹 ∙ 𝝅

𝟐
+ 𝒍𝟐 − 𝟐 ∙ 𝑹 +

𝟐𝑹 ∙ 𝝅

𝟒
+

 𝒍𝟑 − 𝑹 + 
𝟐𝑹 ∙ 𝝅

𝟖
 +  𝒍𝟒 + 

𝟐𝑹 ∙ 𝝅

𝟖
+ 𝒍𝟓 

𝑳 = 𝟏𝟓𝟎𝟖, 𝟑𝟐 𝒎𝒎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


