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OLVASSA EL! 

  

 

Fontos tudnivalók! 

 

 

 

 
1.) Ellenőrizze a feladatok sorszámát és kezdés előtt a fedőlapra írja fel a kamarai kódot! 

 

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges. 

 

3.) Ceruza csak a rajzos feladatoknál használható! 

A rajzon kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti! 

 

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges író-, rajzeszközöket 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.) A karikázandó és az Igaz-Hamis feladatoknál javítás nem fogadható el.  

A megadottnál több kijelölés érvénytelen!  

 

7.) A hibás választ „csak” egy vonallal húzza át!  

Az áthúzott feleletekre nem jár pont. 

 

8.) Ügyeljen az írás olvashatóságára!  

Csak az a válasz értékelhető, amit a javító tanár el tud olvasni! 

 

9.) A feladat megoldására biztosított idő leteltével a munkát be kell fejezni! 
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1. Feladat 

Szabadkézi rajzzal készítse el a vizes csomópont szennyvíz-hálózatát! A szennyvíz-

vezeték az épület Déli oldalán lép ki az épületből. A különböző szennyvízmennyiséget szállító 

vezetékek átmérőjét és korszerű csőanyagát adja meg a szokásos jelöléssel! A csőanyag 

szabadon választható.  

 

a) Szakszerű csőhálózat kialakítás:        …..pont / 12 pont 

b) Szakszerű méretek és csőanyagok:        ….pont / 12 pont 

2. Feladat 

Határozza meg számítással egy 3,5-es energiahatékonysági tényezővel (COP értékkel) 

rendelkező klímaberendezés által felvett elektromos teljesítményt, ha a hűtőteljesítmény 

3,2 kW! 

 

 

 

…..pont / 10 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 34 pont 
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3. Feladat 

A táblázatban található megnevezések elé írja be az ábra számmal jelölt elemeit, majd 

az ábra alatti pontozott vonalra írja le, mit ábrázol a rajz!  

 

a) Megnevezés: ……………………………….………………………………..…………. 

.…pont / 5 pont 

b) 

 Biztonsági lefúvató szelep    Acélcső 

 Visszacsapószelep  Polietiléncső 

 Épület  Gázelvételi szelep 

 Golyóscsap  Szintjelző 

 KPE-acél összekötő  Töltőszelep 

 KPE-acél összekötő  Folyadék-elvételi szelep 

 Nyomásszabályzó  Tartályalap 

 Ürítő-csonk ---- ------------------------------------------ 

 

.…pont / 15 pont 

 
Oldalpontszám: ..…pont / 20 pont 
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4. Feladat 

Számítással határozza meg, mekkora hűtőteljesítményt szükséges 1,2 tonna/nap 

mennyiségű -5°C hőmérsékletű jég előállításához 15°C hőmérsékletű vízből! 

A víz fajhője c =4,2 kJ/kg K, a jégé 2,1 kJ/kgK, a gőzé 2,2 kJ/kgK. A víz fagyáshője 334 

kJ/kg. A víz és a jég sűrűségkülönbségét nem kell figyelembe venni! 

A számoláshoz szükséges képleteket és mértékegységeket tüntesse fel!  

 

 

 

 

 

 

 

 a szükséges hőteljesítmény: ……………..……kW            

..…pont / 16 pont 

5. Feladat 

Írja a pontozott vonalra a 6 db igaz állítás betűjelét! 

Hűtőközegekkel szemben támasztott követelmények 

 

A - ne legyen ártalmas az emberre. 

B - környezetkárosító hatása legyen. 

C - ne legyen tűz és robbanásveszélyes. 

D - kondenzátorban uralkodó hőmérséklet a lehető legmagasabb legyen. 

E - a berendezés szerkezeti anyagát ne támadja meg. 

F - olajoldó képessége rossz legyen. 

G - az elpárologtatóban lévő hőmérséklethez tartozó elpárolgási nyomás ne legyen kisebb a 

légköri nyomásnál. 

H - a kondenzátorban uralkodó hőmérséklet és nyomás ne legyen nagyon magas. 

 I - a kenőolajokkal szemben közömbös legyen, az olajoldó képessége jó legyen. 

     J - a kondenzátorban uralkodó nyomás a lehető legmagasabb legyen. 

     K - olajoldó képességgel ne rendelkezzen. 

     L -  tűz- és robbanásveszélyes legyen. 

 

………………………………………………………… 

…..pont / 12 pont 

Oldalpontszám: ……pont / 28 pont 

  



Versenyző kódja:     32                 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

Komplex írásbeli 

Épületgépész technikus 

6/10 

  

6. Feladat 

Húzza alá a megfelelő választ! 

a) Relatív gázsűrűsége nagyobb:                                   földgáz                   PB-gáz 

b) Alsó fűtőértéke kisebb:                                             földgáz                   PB-gáz 

c) Fajlagos levegőszükséglete nagyobb:                       földgáz                   PB-gáz 

d) Metán tartalma kisebb:                                             földgáz                   PB-gáz 

e) Robbanási koncentráció alsó határa magasabb:       földgáz                   PB-gáz 

 

.…pont / 10 pont 

7. Feladat 

Egészítse ki a mondatokat! 

a) Az a szerkezet/készülék, amely a vizet lényegében a fogyasztáskor, vagyis az átfolyás alatt 

melegíti fel …………….…………………………………. 

b) Amelyik víz-hálózatban a közmű nyomása nem elegendő, ……………..…………………. 

berendezést kell beépíteni. 

c) Vízlágyítás egyik módja, melynél a vízben lévő keménységet okozó ionokat másokra 

cserélik ……………………………….. 

d) Az a szerkezet, melynek alkalmazása igen előnyős változó tömegáramú, többkazános 

kaszkádkapcsolású rendszerek esetén, esetleg kazán védelemként…………………………. 

e) Olyan szerkezet, amelynek feladata a fűtési rendszerekben előforduló szennyeződések 

folyamatos eltávolítása …………………………….. 

f) Egy anyag annál jobb hőszigetelő, minél …………………..….. az anyag hőátbocsátási 

tényezője. 

….pont / 12 pont 

8. Feladat 

Írjon példákat a megfelelő helyre! 

a) Írjon 1 példát indirekt fűtésű melegvíz-készítésre (vízmelegítőre)!  

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

b) Írjon 2 példát direkt fűtésű melegvíz-készítésre (vízmelegítőre)! 

………………………………….…….…………...................................................... 

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

Oldalpontszám: ……pont / 22 pont 
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c) Írjon 2 konkrét példát, hol alkalmazunk, hova építünk be légbeszívó szelepet!  

1.,……………………………………………………………………………………… 

2.,……………………………………………………………………………………… 

..…pont / 10 pont 

 

9. Feladat 

Soroljon fel a tárolós vízmelegítők jellemzőiből összesen 4-et! 

1., …………………………………………………………….…………………………. 

2., ………………………………………………………………………………….……. 

3., …………………………………………………………………………….…………. 

4., …………………………………………………………………………..…………… 

.…pont / 8 pont 

 

10. Karikázza be a helyes választ! 

1. Axiális ventilátor esetén a levegő 

a) tengelyirányba lép be és rá merőlegesen halad tovább. 

b) tengelyirányra merőlegesen lép be és arra merőlegesen lép ki. 

c) tengelyirányba lép be és tengelyirányban halad tovább. 

 

2. A split-klíma beltéri egységében  

a) axiális ventilátor található. 

b) centrifugál ventilátor található. 

c) keresztáramú ventilátor található. 

 

3. Axiális ventilátor légszállítására jellemző 

a. viszonylag nagy levegő mennyiséget szállít kis ellenállással. 

b. viszonylag kis levegő mennyiséget szállít kis ellenállással. 

c. viszonylag nagy levegő mennyiséget szállít nagy ellenállással. 

.…pont / 6 pont  

 

Oldalpontszám: ……pont / 24 pont 
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11. Feladat 

A táblázat adatai alapján határozza meg ennek az egy munkafolyamatnak az 

Anyagköltségét és a Munkadíját! A rezsióradíj mértéke: 3.400,- Forint 

 

Sorszám Megnevezés Mennyiség 
Új munkák 

munkaidő anyagköltség 

1. Kondenzációs fali gázkazán fűtésre 

és melegvíz ellátásra, keringető 

szivattyúval, tartóval, de 

szerelvények nélkül felszerelve és 

bekötve (de elektromos bekötés 

nélkül) XYZ gyártmányú 

82-341-111-021-41-42202 

5 db 3,6 450.850 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) anyagköltség: …………………………...………………         ….pont / 8 pont 

 

b) munkadíj: …………………………………………….…      ….pont / 12 pont 

 
 

Oldalpontszám: ….pont / 20 pont 
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12. Feladat 

Számítással határozza meg egy többrétegű fal hőátbocsátási tényezőjét!  
A fal rétegfelépítése: 2 x 2 cm vakolat, melynek hővezetési tényezője 0,82 W/mK, 38 cm 

tégla, melynek hővezetési tényezője 0,6 W/mK Hőátadási tényező értékei: belső 8 W/m2K , 

külső 23 W/m2K. 

- Számítással határozza meg a szükséges hőszigetelőanyag vastagságát úgy, hogy a 

többrétegű fal hőátbocsátási tényezője nem lehet 0,45 W/ m2K-nál nagyobb! A 

felhasználható hőszigetelő anyag hővezetési tényezője 0,04 W/mK!   

- Határozza meg a többrétegű fal tényleges hőátbocsátási tényezőjét, mivel a hőszigetelő 

anyagok vastagsága egész centiméterekben kapható! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A falszerkezet hőátbocsátási tényezője: ……………………………    ….pont / 14 pont 

b) Hőszigetelés vastagsága: ……………………..……       ….pont / 12 pont 

c) Tényleges hőátbocsátási tényező: ……………………..……       .....pont / 6 pont 

 
Oldalpontszám: ……pont / 32 pont 
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13. Feladat 

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

a) A gáz fogyasztói vezeték lehet körvezetékes kialakítású. ……………………… 

b) Gáz-fogyasztói vezetéknek csak varratos acélcsövet használhatok. …………..…… 

c) A gázvezeték átmérőjének nagyságát befolyásolja a rákötött készülékek teljesítménye és 

száma. ....…………………. 

d) Olyan terekbe, ahol cseppfolyós vagy levegőnél nehezebb gáz tüzelőanyagú berendezések 

vannak, tilos padlóösszefolyót beépíteni. …………….…………. 

e) Hűtőberendezések vákuumozásakor az abszolút nyomás a mértékadó. ………….… 

f) A kondenzációs kazánok hatásfoka az alsó fűtőértékre van megállapítva. ………….….. 

g) A biogáz metántartalma 60-70 %. .............…... 

h) Gázvezeték kiépítésénél nem alkalmazható a rézcső présidomos kötéssel. ………………… 

i) Égésbiztosítóval ellátott készülék ma már sehova sem építhető be. ………..…….. 

j) A HMV-vezetéket ugyanolyan nyomáspróbának kell kitenni, mint a hidegvíz vezetéket. … 

k) A vizes- és fűtési zárt tágulási tartály között nincs nyomásfokozatbeli különbség. ………. 

l) A rozsdamentes acélcső ivóvíz-hálózat kiépítésére nem alkalmas. …….…………..  

m) Vákuumozással a rendszerben lévő ún. "szabad" nedvességtartalom általában eltávolítható, 

de az oldott állapotban lévő és a sejtnedvesség eltávolítására nem hatékony eljárás. ……… 

n) Az utóhűtés a telített folyadék hőmérsékletének lecsökkentése. …………..……. 

o) Szivárgásvizsgáló eszközzel valamennyi potenciális szivárgáshelyet ellenőrizni kell egy 

készülék szivárgásvizsgálata során. ……….………. 

p) Van állandó- és változó nyomású zárt tágulási tartály. ……….…………. 

q) A kis vízmelegítők általában nyitott rendszerűek. …….…………. 

r) A búvárszivattyú elméleti szívómagassága 10 m. ……………….. 

s) Ivóvíz fertőtlenítés egyik módja az ózonkezelés. ……………..… 

t) A klímaberendezés adattáblája nem tartalmazza a berendezésben lévő hűtőközeg fajtáját. 

…… 

…pont / 20 pont 

Oldalpontszám: ….pont / 20 pont 

A komplex írásbeli elérhető pontszáma: 200 pont 

A komplex írásbeli elért pontszáma:              pont 


