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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 
Számítással határozza meg, mennyi hőenergia szükséges 15 liter 12 ºC-os víz 42 ºC-ra 
történő felfűtésére, ha a víz sűrűsége 1000 kg/m3, fajhője pedig 4,2 kJ/Kg·K! 
 
 
 
 
 
 

• A víz hőmérséklet-különbsége:  .....................  2 pont 

• Hőenergia:  .....................................................  8 pont 

• Hőmennyiség alapképlet    5 pont 
...... pont / 15 pont 

2. Feladat 
Számítással határozza meg az átáramló térfogatáram nagyságát, ha a folyadék 2 m/s 
sebességgel egy 25 mm átmérőjű vezetéken halad át! 
Mennyi lesz az áramlási sebesség, ha ez a csővezeték az egyik szakaszon 15 mm-re szűkül le? 

 

 

 

 

 

 

• Térfogatáram nagysága:  ................................  6 pont 
• Szűkítés utáni sebesség:  ................................  6 pont 

• Térfogatáram alapképlet    5 pont 
...... pont / 17 pont 

3. Feladat 
Számítással határozza meg, mennyi idő alatt lehet feltölteni egy 1m x 1m alapterületű és 
1,5 m magas tárolót, ha a feltöltő vezeték mérete 20 mm és a feltöltés sebessége 2 m/s! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tartály térfogata:  ...........................................  5 pont 

• Térfogatáram nagysága:  ................................  8 pont 

• Töltési idő:  .....................................................  12 pont 
...... pont / 25 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 57 pont 
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4. Feladat 
Írja a képen látható HMV-tároló csonkjai mellé a megfelelő csatlakozások számát a 
táblázatból! A számok elhelyezése egyértelmű legyen! Egy szám adott esetben több helyre is 
kerülhet. 

 
 
 

1. Fűtési visszatérő  7. Fűtési előremenő 

2. Elektromos fűtőpatron 8. Merülő hüvelyes hőmérséklet-érzékelő  

3. Karima 9. Cirkulációs vezeték 

4. Hőmérséklet-érzékelő 10. Szolár előremenő 

5. Használati hidegvíz 11. Szolár visszatérő 

6. Használati melegvíz 12. Ürítő 

...... pont / 24 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 24 pont 
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5. Feladat 
Írja le, mit jelent és miért van szükség vízzárósági próbára a csatorna-hálózatoknál! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

...... pont / 6 pont 
6. Feladat 
Írja le, a vízigény kielégítésére milyen víznyerési módok vannak! 

a)  ..........................................................................................................................................  

b)  ..........................................................................................................................................  

c)  ..........................................................................................................................................  

...... pont / 6 pont 
7. Feladat 
Írja le, milyen előnyei vannak a körvezetékes víz-hálózat kialakításának! 

a)  ..........................................................................................................................................  

b)  ..........................................................................................................................................  

c)  ..........................................................................................................................................  

...... pont / 6 pont 
8. Feladat 
Írja le, mit kell tenni, mire kell figyelni egy gázelosztó vezeték gázszünet utáni üzembe 
helyezése előtt, ill. üzembe helyezésénél! 

a)  ..........................................................................................................................................  

b)  ..........................................................................................................................................  

c)  ..........................................................................................................................................  

...... pont / 9 pont 
9. Feladat 
Soroljon fel legalább 6-féle hőcserélő fajtát! 

a)  ..........................................................................................................................................  

b)  ..........................................................................................................................................  

c)  ..........................................................................................................................................  

d)  ..........................................................................................................................................  

e)  ..........................................................................................................................................  

f)  ..........................................................................................................................................  

...... pont / 18 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 45 pont 
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10. Feladat 
Az ábrán egy napkollektoros melegvíz-készítés kapcsolási vázlatát látja. 
Nevezze meg szakszerűen a számmal jelölt szerelvényeket és csatlakozásokat! 

 

1.  9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.  
S1. 
S2. 

 

 
...... pont / 48 pont 

11. Feladat 
Írja le, mi a különbség a száraz és a nedves tüzivíz-hálózat között! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

...... pont / 6 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 54 pont 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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12. Feladat 

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

ÁLLÍTÁS 
IGAZ 
vagy 

HAMIS  

A szennyvíz mindig zárt, felszín alatti rendszerben vezetendő el.  

KPE csővezetéket sohasem kötünk elektrofúziós hegesztéssel.  

A csapadékelvezető csatornák lehetnek nyílt árkok is.  

A csatorna lejtését úgy kell megválasztani, hogy a szennyvíz öntisztuló képességét 
biztosítsuk. 

 

Indirekt melegvíztárolót nem kell ellátni biztonsági szeleppel.  

A nyomás alatti csatornarendszer működtetéséhez külső energiaforrás szükséges.  

Ha a gázelosztó vezeték csatorna, vízvezeték alatt, aknán vagy üregen megy 
keresztül, védőcsövezni kell. 

 

A távhő vezetékek leüríthetősége fontos szempont, emiatt 2% lejtéssel kell azokat 
építeni. 

 

A helyszínrajz nem méretarányos műszaki rajz.  

A hőszivattyús berendezések HMV készítésére nem alkalmasak.  

 

...... pont / 20 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 20 pont 

 

Elérhető pontszám: 200 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


