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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 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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4/2015 (II.19) NGM rendelet 

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

1. Feladat 16 pont 

Jelölje meg egy „X” elhelyezésével, hova tartoznak a következő csőkötések! 

Nem egyértelmű válasz esetén nem jár pont. 

 

 Csőkötés megnevezése Oldható Nem oldható 

1. Karimás kötés X  

2. Hegesztett kötés  X 

3. Toldóhüvelyes kötés  X 

4. Préselés / Presszkötés  X 

5. Roppantógyűrűs kötés X  

6. Ragasztott kötés  X 

7. Gumigyűrűs tokos kötés X  

8. Hollandis kötés X  

9. Keményforrasztott kötés  X 

10. Lágyforrasztott kötés  X 

11. Menetes kötés X  

12. Karmantyús kötés X  

13. Mandzsettás kötés X  

14. Hornyos csőkötés - Kuplung X  

15. Műanyaghegesztés  X 

16. Elektrokarmantyús kötés   X 

 
2. Feladat 6 pont 

Fogalmazza meg szakszerűen, mit jelentenek a következő fogalmak! 

Oldható csőkötés fogalma: 

Az oldható kötések lényeges jellemzője, hogy szerelés után roncsolás- mentesen lehet a 

kötést újra oldani, majd ismételten újabb kötést létrehozni. Tehát sem a kötőelem, sem 

pedig a szerkezeti részek anyagában káros változás nem lép fel.  

Nem oldható csőkötés: 

Ha a kötés az alkatrészek sérülése nélkül nem szüntethető meg. (Csak roncsolással) 

3. Feladat  6 pont 

Szakszerűen nevezze meg, mit lát az ábrán, majd írja le, mi a feladata és milyen speciális 

feladatot tölthet be a rendszereinkbe történő beépítés után! 

Gumis csőbilincs, a csővezeték rögzítésére (felfüggesztésére 

menetes szárral) szolgál. A gumi rezgéscsillapítóként, 

kompenzátorként és korrózió elleni védelemként szolgálhat. 

 
 

 

  



Versenyzői kód:  36  
 

 4 / 10 

4/2015 (II.19) NGM rendelet 

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

 

4. Feladat 10 pont 

Egy vevő panaszkodik, hogy megnőtt a hidegvíz fogyasztásuk. Szeretné tudni, milyen műszaki 

okok vezethetnek ide. Soroljon fel néhány hibalehetőséget úgy, hogy az azonos problémára 

visszavezethető okokat csak egyszer írja! 

Írjon legalább 5 különböző lehetséges megoldást! 

• Tönkre ment tömítés. 

• Valamelyik szelep átenged, mert elszennyeződött, tönkre ment. 

• Biztonsági szelep nyomásnövekedés, meghibásodás, elszennyeződés miatt leenged.  

• Csőtörés, csőelfagyás.  

• Nincs jól elzárva egy szelep. 

5. Feladat  

Adott egy hidegvíz-vezeték alapvezeték, amelyre rá van kötve egy kerti csap 0,65 l/s 

vízfogyasztással, egy kifolyó szelep (DN10) 0,15 l/s vízigénnyel és egy WC-tartály (DN15) 

0,13 l/s vízmennyiség-igénnyel. 

a.) Határozza meg az alapvezeték minimális vízigényét, töltse ki a táblázatot!            4 pont 

 

Megnevezés Vízigény, térfogatáram, �̇�, l/s 

Kerti csap 0,65 l/s 

Kifolyó szelep 0,15 l/s 

WC-tartály 0,13 l/s 

Mértékadó (össz)-vízigény 0,93 l/s 

b.) Határozza meg számítással az alapvezetékben kialakuló áramlási sebességet, ha a vezeték 

átmérője DN20! Ha a fogyasztói alapvezetékben max. 3 m/s áramlási sebesség engedhető 

meg, akkor az ön számítása után válaszolja meg, hogy a feladatban megadott DN20-as 

átmérő megfelel-e!               8 pont 

�̇� = 0,93
𝑙

𝑠
= 0,00093 

𝑚3

𝑠
 

 

𝐴 =  
𝑑2  ∙  𝜋

4
=

(0,020𝑚)2  ∙  𝜋

4
 = 0,000314 𝑚2 

𝑣 =  
�̇�

𝐴
 

𝑣 =  
0,00093 

𝑚3

𝑠
0,000314 𝑚2

= 2,96 
𝑚

𝑠
 

 

Igen, megfelel. 
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4/2015 (II.19) NGM rendelet 

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

6. Feladat  

a.) Számítással határozza meg, mennyi idő szükséges egy 250 liter űrtartalmú fürdőkád 

feltöltéséhez, ha Ø15 x 1-es csővezetéket használunk, amelynek a térfogatárama 13 

liter/min?  4 pont 

𝑡 =  
𝑉

�̇�
 

𝑡1 =  
250 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

13 
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑚𝑖𝑛

= 19,2 𝑚𝑖𝑛 

 

b.) Mennyi idő szükséges egy 250 liter űrtartalmú fürdőkád feltöltéséhez, ha Ø18 x 1-es 

csővezetéket használunk, amelynek a térfogatárama 25 liter/min?  4 pont 

𝑡 =  
𝑉

�̇�
 

𝑡1 =  
250 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

25 
𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑚𝑖𝑛

= 10 𝑚𝑖𝑛 

 

7. Feladat 6 pont 

Húzza alá a helyes válaszokat (szavakat)! 

Ha a csővezeték átmérőjét állandó sebességnél megnöveljük, akkor nő / csökken a feltöltés 

ideje. Ha a csővezeték átmérőjét állandó sebességnél csökkentem, akkor a szállított 

térfogatáram mennyisége nő / csökken és ezáltal nő / csökken a feltöltés ideje. 

8. Feladat 10 pont 

Magyarázza el a megrendelőnek, miért ajánlja egy vízlágyító berendezés beépítését, milyen 

hatása van a kemény víznek a rendszereinkre és a berendezésekre! 

Írjon legalább 5 különbözőt! 

a) Vízköképződés és lerakódás a csövekben, vízmelegítőkben, hőcserélőben. 

b) A vastagabb réteg miatt több hőre van szüksége a felmelegítéshez, drágább. 

c) Zuhanyfejek, kifolyó szelepeken lerakódik, dugulásokat csinál. 

d) Vízcseppek mindenütt láthatóak, több mosó- és mosogatószerre van szükségünk. 

e) Mosó- és mosogatógépek, közvetlen hálózatra kapcsolt kávéfőzőkben is 

vízkőlerakódással kell számolni, rövidebb élettartam… stb. 

9. Feladat 6 pont 

Sorolja fel, mitől függ a csővezetékek lineáris hőtágulása! 

 

Csővezeték hossza, anyaga, hőmérséklet-változás mértéke. 
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10. Feladat 6 pont 

Szakszerűen írja le, miért kell szigeteléssel ellátni a  

• melegvíz vezetéket 

a hőveszteség elkerülése érdekében 

• hidegvíz-vezetéket 

a felmelegedéstől és a kondenzációtól 
 

11. Feladat 4 pont 

Számítással határozza meg, legalább mennyi helyre van szükség a falban vagy szerelőfalban 

egy Ø28 x 1,5 réz melegvíz vezetéknek, ha a csővezeték hőszigetelésének vastagsága 30 mm? 

 

 

𝑑 = 28 𝑚𝑚 + 2 ∙ 30 𝑚𝑚 = 88 𝑚𝑚 

 

12. Feladat 8 pont 

Szakszerűen fogalmazza meg a következő csatornázási rendszerek hárányait! Írjon legalább 2-

2-őt! 

a) egyesített:  

• hirtelen jött nagy esőzés esetén a csatorna-hálózat és a szennyvíztisztító mű 

túlterhelt lehet 

• nagy esőzés esetén a szennyvíz és eső keverékének egy része tisztítatlanul kerül 

a befogadóba (pl. folyóba), ami környezetszennyezést okoz. 

b) szétválasztott (elválasztott): 

• dupla csővezeték, dupla csőfektetés költségei 

• a szennyvíz vezetéket időnként nem mossa át az eső, így többször fordulhat elő 

dugulás 

13. Feladat 4 pont 

A szomszédja szeretné tudni, körülbelül hány m3 vízmennyiséggel kell számolnia egy évben, 

ha a 200 m2 alapterületű kertjét hálózati vízzel szeretné locsolni. Önnek nincs még tapasztalata 

és utána néz az interneten, ahol 60 l/m2 értéket találja az adott helységre. Szeretne segíteni, ezért 

kiszámolja, mennyi vízre van szüksége egy évben. A számítását megmutatja és ezt a választ 

adja: 

 

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝑞 = 200 𝑚2  ∙ 60 
𝑙

𝑚2
=  12000 𝑙 = 12 𝑚3 
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4/2015 (II.19) NGM rendelet 

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

14. Feladat 6 pont 

Van olyan műszaki megoldás, ahol a szennyvíz-alapvezetéket nem kell lejtéssel fektetni.  

Ismertesse, hogyan működik és magyarázza el, miért nem ajánlaná ezt a rendszert a vevőknek? 

• A szennyvíz vezeték lehet túlnyomásos és vákuumos rendszerű, amelyhez 

szivattyúra van szükségünk. Tehát a szennyvíz nem gravitációs úton áramlik, tehát 

nincs szükségünk lejtés biztosítására. 

• Ez a rendszer állandó szivattyú üzemet, tehát áramot igényel, ami plussz (állandó) 

költséget jelent. (nem környezetbarát a plussz energiafelhasználás miatt) 

15.  Feladat 6 pont 

Szakszerűen egészítse ki a képet, írja (az 1 bar környezeti nyomáson) a vízre jellemző értékek 

mellé a szakkifejezést! 

 

16. Feladat 20 pont 

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

a) A meleg levegő több légnedvességet tud felvenni, mint a hideg levegő.       I 

b) Gázelosztó vezeték nem készülhet PE csőből.           H 

c) A légbeszívó szelep rendszer légtelenítésre szolgál.          H 

d) A víz-víz rendszerű hőszivattyú melegvíz-készítésére nem alkalmas.        H 

e) A körvezetékes vízellátásnál stagnáló vizek ritkán alakulnak ki.         I 

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

g) Az ekés csőfektetés nem tartozik a feltárás nélküli csőfektetési módokhoz.       H 

h) A pH-érték a víz keménységének mértékét adja meg.          H 

i) A pissuar (vizelde) szifonja lehet víz nélküli is.           I 

j) A WC-k nyomóöblítős szelepe kisebb kifolyási nyomást igényel, mint a tartályoké.  H 

  

t Forráspont/kondenzáció 

Fagyáspont/olvadáspont 

Abszolút nulla pont 
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34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 

17. Feladat                             34 pont 

Egészítse ki a képeket a táblázatban lévő számokkal! Egy szám többször is előfordulhat, de 

minden számnak legalább egyszer szerepelnie kell! 

 

1. Hálózati hidegvíz 4. Fűtési visszatérő 7. Szolár előremenő 

2. Használati melegvíz 5. Cirkulációs vezeték 8. Szolár visszatérő 

3. Fűtési előremenő 6. Hőmérsékletérzékelő - ------------------------- 

 
 

 

2 

2 

6 
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34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 

18. Feladat 12 pont 

Húzza alá a helyes választ! Csak egy válasz fogadható el! 

a.) Melyik szakmai területen alkalmazhatóak a gyorscsatlakozók, mint csőkötőelemek? 

a. Használati hideg és melegvíz, fűtés 110 ºC-ig, csapadékvíz. 

b. Földgáz, PB-gáz, sűrített levegő és használati víz 90 ºC-ig. 

c. Földgáz és folyékony gáz. 

d. Fűtőolaj és hűtőtechnika. 

e. Csapadékvíz és sűrített levegő. 

b.) Mit jelent a pl. Ø267 x 3 jelzés egy csővezeték szakaszon? 

f. Csővezeték szakasz hossza x átmérője cm-ben. 

g. Külső átmérő x belső átmérő. 

h. Belső átmérő x falvastagság. 

i. Külső átmérő x falvastagság. 

j. Hossz x falvastagság. 

c.) Gázfogadó állomás feladata: 

k. Üzemelő gázvezeték üzemi nyomásának légköri nyomásra csökkentése. 

l. A szállítóvezetékről a gáz átadása és mérése. 

m. A gázátadó állomásokról a gáz fogadása, mérése és kisebb nyomás értékre 

csökkentése. 

n. Nyomásszabályzás, amelynek teljeítménye 20-200 m3/h névleges gáztérfogatáram. 

o. A gáz átadása és mérése nyomásnöveléssel. 

d.) Válassza ki az igaz állítást! 

p. Gázelosztó-vezeték közműalagútban is vezethető, amelynek anyaga PE és acél lehet. 

q. Gázelosztó vezeték légvezetékként is vezethető, amelynek anyaga csak PE lehet. 

r. Nagynyomású gázelosztó vezetékről fogyasztási hely közvetlenül ellátható. 

s. Nagynyomású vezeték külterületen, csak gyárilag szigetelt nagynyomású acélcső, 

aktív korrózióvedelemmel lehet. 

t. Gázelosztó vezeték és vízvezeték alsó keresztezése még burok (védő)cső 

alkalmazásakor is tilos. 

 

19. Feladat 8 pont 

Az ábrán egy mosdó berendezési tárgy látható elölnézetből. Egészítse ki az ábrát szerelési 

méretekkel mm-ben! 
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20. Feladat 12 pont 

Írja a képekhez a megfelelő számot! 

Csak 1 számot írjon 1 képhez, de minden számot csak egyszer használhat! 

1 – Talpas mosdó 2 – Duplamosdó(ikermosdó) 

3 – Mosdó szifontakaró elemmel 4 – Bútorba épített mosdó 

5 – Bútorra szerelhető mosdó  6 – Falra szerelhető mosdó 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

1 

4 

3 

5 

 

2 
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