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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat 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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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

1. Feladat  18 pont 

Számítsa ki, mennyibe kerülnek nettó és bruttó értékben a szerelési anyagok a megadott 

mennyiségben! Az ÁFA mértéke 27 %. Eredményeit írja a táblázat megfelelő helyére! 

Az egyik építkezési területen ezt a listát kapja főnökétől: 

34 m lágy rézcső DN 12 és hozzá szigetelőanyag „szigelfix D100”  

11 m kemény rézcső DN 20 és hozzá szigetelőanyag „szigelfix D100”  

12 db rézfitting DN 12 és 5 db rézfitting DN 20 

Munkaidő: 13,5 h (tanuló) 

Az interneten utána néz, mennyibe kerülnek ezek az anyagok és ezt a táblázatot készíti: 

Szerelési anyagok Csomagolási egységek 1 csomag ára (nettó) 

Lágy rézcső DN 12 25 m-es tekercsben 18.200,- Ft 

Rézcső DN 20 5 m-es szálban 13.145,- Ft 

szigelfix D100  DN 12 50 m-es tekercsben 10,560,- Ft 

szigelfix D100 DN 20 3 m-es szálban 2.510,- Ft 

Fitting DN 12 12 db/csomag 14.460,- Ft 

Fitting DN 20 8 db/csomag 8.580,- Ft 

Munkaidő (tanuló) Heti bér/40 óra 45.250,- Ft 

 

Szerelési anyagok 
Csomagolási 

egységek 

1 csomag ára 

Forintban 
Szükséglet 

Netto-ár 

Ft-ban 

Lágy rézcső 

DN 12 

25 m-es 

tekercsben 
18.200 34 m 24.752 

Félkemény rézcső 

DN 20 
5 m-es szálban 13.145 11 m 28.919 

szigelfix D100 

DN 12 

50 m-es 

tekercsben 
10.560 34 m 7.181 

szigelfix D100 

DN 20 
3 m-es szálban 2.510 11 m 9.203 

Fitting 

DN 12 
12 db/ csomag 14.460 12 db 14.460 

Fitting 

DN 20 
8 db/csomag 8.580 5 db 5.363 

Munkaidő (tanuló) Heti bér/40 óra 45.250 13,5 h 15.272 

 

Nettó ár összesen: 105.150,-  Forint 

Bruttó ár összesen: 133.540,-  Forint 
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

2. Feladat 20 pont 

Sorolja fel, mit kell tartalmaznia gázhálózatoknál a megvalósulási dokumentációnak! 

• Tartalomjegyzék; 

• A földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó műszaki-biztonsági 

szempontok alapján kivitelezésre alkalmas nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció 

felhasználásával készített kivitelezői „D-terv”; 

• A megvalósult állapot tervtől való eltérés esetén tervező és szükség esetén a 

földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó hozzájáruló 

nyilatkozata; 

• Kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata (ha szükséges); 

• Szerelői nyilatkozat; 

• Szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok gyártó által kiadott 

szerelési technológia szerinti kivitelezéséről; 

• Szilárdsági- és tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyvek; 

• Szolgalmi jogi nyilatkozat; 

• Elektromos szabványossági nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolás); 

• Villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és 

elektromos reteszfeltételek esetén (gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, „B” típusú 

gázfogyasztó készülék és elszívó ventilátor); 

• Hegesztési napló, varrattérkép (ha szükséges); 

• A beépített anyagok, szerelvények, tartozékok műbizonylatai; 

• Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek; 

• A beépített szellőzési, légellátási szerelvények műbizonylatai (automata légzsalu); 

• A szellőző berendezések beszabályozási jegyzőkönyve; 

• A tervfelülvizsgálatban előírt további dokumentumok. 

3. Feladat  4 pont 

Egy fűtési rendszer feltöltése 0,8 l/s térfogatárammal történik. Ebben az esetben 25 percig tart 

a rendszer teljes feltöltése.  

Számítással határozza meg, mennyi időre van szükség a teljes feltöltéshez, ha a 

másodpercenkénti vízmennyiséget 2 l-re emelik! 

 

𝟎,𝟖 
𝒍

𝒔
 ∙𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒔

𝟐 
𝒍

𝒔

=600 s = 10 min 
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

4. Feladat  6 pont 

Írja le a fűtési rendszereknél használt membrános tágulási tartály feladatát! 

• hőmérsékletváltozás okozta térfogatváltozás kiegyenlítése (tágult víz felvétele), 

normál esetben a biztonsági szelepen nem távozik víz, nem lép ki víz a 

rendszerből… 

• Tartalék vízmennyiség tárolása (légtelenítés esetén marad elegendő víz a 

rendszerben…) 

5. Feladat 4 pont 

Soroljon fel 2 db, gáz fogyasztói-hálózatnál alkalmazható rézcsövekhez nem oldható kötési 

módot! 

• keményforrasztás,  

• préselés 

6. Feladat 10 pont 

Írjon legalább 3 szakszerű műszaki példát arra, hol kell acél fogyasztói gázvezeték esetén 

feltétlenül bilincset elhelyezni: 

• gázmérő csatlakozás kiömlő oldalán, 

• gázmérő utáni függőleges szakasz felső pontján, 

• gázfogyasztó készülékhez leágazó vezeték felső és alsó pontján. 

Bilincsezés megfogási távolságai acél gázvezeték esetén: 

• 1"-ig:  1,5  m  

• 1" – 2” között:  2,0  m 

7. Feladat 16 pont 

Írja a megfelelő betűjelzést a tevékenységi körök után, ki az a személy, akinek hiba esetén a 

felelősséget viselnie kell! 

Kivitelező/Szerelő (Sz), Tervező (T), Kéményseprő (K) 

• Csatlakozó- és fogyasztói vezeték nyomvonala, elhelyezése –   T 

• Csatlakozó- és fogyasztói vezeték terv szerinti kivitele –   Sz 

• Csatlakozó- és fogyasztói vezeték szilárdsági és tömörségi megfelelősége –  Sz 

• Készülék terv szerinti elhelyezése –   Sz 

• Készülék légellátásának megfelelősége –  T  

• A készülék légellátásának tervszerinti kialakítása –   Sz  

• Égéstermék elvezető berendezés és tartozékainak megfelelősége –  K 

• Nyomásszabályozó és/vagy gázmérő kötések tömörsége –    Sz 
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

8. Feladat 

Magyarázza el szakszerűen a képhez fűzött kérdéseket! 

 Miért vannak a különböző hőtermelők előremenő- és visszatérő vezetékei a képen látható 

sorrendben a rétegtárolóba kötve!  4 pont 

A különböző hőtermelők különböző előremenő- és visszatérő közeg hőmérséklettel 

dolgoznak. Hőmérséklet-különbség sűrűség-különbséggel jár együtt. Rétegződést és nem 

keveredést szeretnénk ezzel elérni. Rétegek létrehozásával hamarabb tudunk hőenergiát 

nyerni…. 

 Mi a feladata a szolárkörbe épített hőcserélőnek?  4 pont 

Hőcserélőn keresztül történik a hőátadás, mivel a szolárkörben szolárfolyadék található 

fagyásveszély miatt… A szolárfolyadék fajhője kisebb, mint a vízé, ezért csak a szolárkört 

töltjük fel vele…. 

 Hogyan nevezzük azt a szerelvényt, amely a tágulási tartály és a fűtési rendszer között 

került beépítésre?  3 pont 

Véletlen elzárástól védett szelep 

  

 

Rétegtároló 

Fatüzelésű kazán 
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

 Mi a feladata a fatüzelésű fűtőkör visszatérőjébe beépített háromjáratú szelepnek? Ez váltó- 

vagy keverő szelep?  4 pont 

Ez egy keverő szelep. Ezzel tudjuk elkerülni a kondenzációt, amely a tűztérben jöhet létre 

pl. a felfűtés idején, amikor hideg víz érkezik a visszatérő vezetéken keresztül…. 

Kondenzáció korróziót és egyéb károsodást okozhat a készülékben… 

 Mi a feladata a fatüzelésű fűtőkör előremenőjébe beépített visszacsapó szelepnek? 

                      4 pont 

Ha a fatüzelésű kazán nem üzemel, ne kerüljön melegvíz a kazánba az előremenő 

vezetéken keresztül (hővezetéssel)…. 

 Miért kell a szolárkörbe egy külön tágulási tartályt beépíteni?  4 pont 

A szolárkör szolárfolyadékkal feltöltött zárt rendszer, amelyet külön biztonsági 

szerkezetekkel kell ellátni, amelyek a szolárfolyadéknak, a magasabb hőmérsékletnek és 

nyomásnak ellenállnak… 

 Mi az előnye a rétegtárolónak? Írjon 2 példát!  4 pont 

• A legmelegebb közeg mindig felül van, tehát onnan történik az elvétel, akkor 

mindig a legmelegebb közeget tudom tovább vezetni vagy vételezni.  

• Ugyanahhoz a közegmennyiséghez kevesebb befektetett energiára van 

szükségünk, mint egy hagyományos tartályos rendszernél… 

 Mi a szerepe a HMV-tároló hidegvíz csatlakozó vezetékébe beépített biztonsági szelepnek 

és tágulási tartálynak?  4 pont 

Biztonsági szelep: túlnyomás ellen védi a tárolót, hisz adott nyomás felett nyit és lefúj…. 

Tágulási tartály: a hőmérséklet-változás miatti térfogat-változást kompenzálja, a tágult 

víz nem a biztonsági szelepen távozik, hanem a tágulási tartályba folyik. 

 Miért nem látunk külön beépített tágulási tartályt a fatüzelési kazánnál?  2 pont 

A fatüzelési kazán közös rendszeren van a gáztüzelésű kazánnal, ahol már van tágulási 

tartály beépítve.  
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

  Írjon egy szakszerű példát, mikor lehet egy fatüzelésű rendszert zárt rendszerű fűtési 

rendszerhez csatlakoztatni?  4 pont 

Ha pl. a kazán gyárilag zárt rendszerre alkalmas… 

Friss vizes hűtőkörrel kiegészítés… Puffertároló illesztése célszerű…. 

  A képen látható rendszerben 3 különböző folyadék folyik. Nevezze meg szakszerűen a 

különböző köröket, a hozzá tartozó folyadékot és a hőmérséklet-határokat, amelyen ezek a 

folyadékok ebben a rendszerben előfordulhatnak!  9 pont 

Rendszer Folyadék Hőmérséklet-határok 

Fűtési kör fűtési víz 20-75 °C 

Szolárkör szolárfolyadék 20-120 °C 

Használati víz ívóvíz 10-60 °C 

  Mi a szerepe a szolárkörbe beépített visszacsapószelepnek, milyen esetben fog zárni? Írjon 

rá egy konkrét példát!  4 pont 

pl. éjszaka, ha lehűl a levegő, a szivattyú kikapcsolt állapotban. A nap nem süt, akkor 

lehűl a folyadék a kollektorban és a sűrűség-különbség miatt a hidegebb folyadék elindul 

lefelé a rendszerben (ellentétes irányban a szivattyúval) és hidegebb folyadék jut a 

hőcserélőbe… ezt tudjuk pl. elkerülni…, és szivattyú védelem… 

  Jelölje egy „X”-szel, hogy az állítás igaz vagy hamis!  10 pont 

 

Állítás Igaz Hamis 

A szolárszivattyú bekapcsolt állapotban, ha a tárolóhőmérséklet magasabb, 

mint a kollektor-hőmérséklet. 
 X 

A szolárszivattyú kikapcsolt állapotban, ha a tárolóban lévő közeg 

hőmérséklete alacsonyabb, mint a kollektorban. 
 X 

A szolárszivattyú kikapcsolt állapotban, ha a szolár kollektor előremenő 

hőmérséklete alacsonyabb, mint a tárolóban lévő folyadék hőmérséklete. 
X  

A szolárszivattyú kikapcsol, ha a tárolóban lévő közeg elérte a beállított 

hőmérsékletet. 
X  

A szolárszivattyú bekapcsolt állapotban, ha a kollektor hőmérséklete 

megegyezik a tárolóban lévő víz hőmérsékletével. 
 X 

  Írjon legalább 3 példát, milyen fűtési rendszer kapcsolható a képen látható rendszerhez?  

                6 pont 

radiátoros fűtés alacsony hőmérséklettel, padló-, fal- vagy mennyezetfűtés… 
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

  Mi a szerepe a cirkulációs vezetékbe beépített visszacsapó szelepnek?  4 pont 

Szivattyú védelem… Ne tudjon nagyobb nyomás estén a tárolóból a cirkulációs vezetékbe 

visszaáramolni a víz (ha pl. szivattyú nem üzemel, vagy a hálózat nyomása nagyobb, mint 

a szivattyú által létre hozott nyomás) … 

  Számítással határozza meg a napkollektor pillanatnyi hőteljesítményét, ha az átáramlott 

közeg mennyisége 165 kg/h, az előrmeneő hőmérséklete 55,7 °C, a visszatérőjé pedig 34,8 

°C.  10 pont 

A szolárfolyadék fajhője 3,65 kJ/kg∙K! 

 

∆𝐭 = 𝟓𝟓, 𝟕 ℃ − 𝟑𝟒, 𝟖 ℃ = 𝟐𝟎, 𝟗 ℃ 

 

�̇� = 𝟏𝟔𝟓
𝐤𝐠

𝐡
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝟖𝐤𝐠/𝐬 

 

�̇� =  𝐜 ∙  �̇�  ∙  ∆𝐭 

 

�̇� = 𝟑, 𝟔𝟓
𝐤𝐉

𝐤𝐠 ∙ 𝐊
 ∙ 𝟑𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝟖

𝐤𝐠

𝐬
 ∙ 𝟐𝟎, 𝟗 𝐊 = 𝟑, 𝟒𝟗𝟔 𝐤𝐖 

 

 

9. Feladat  4 pont 

Határozza meg a fűtési szivattyú hatásfokát %-ban, ha az elektromos teljesítménye 13,1 W és 

a hidraulikus oldali teljesítménye 6,5 W!   

 

𝛈 =  
�̇�

𝐏
=  

𝟔, 𝟓 𝐖

𝟏𝟑, 𝟏 𝐖
=  𝟎, 𝟒𝟗𝟔 = 𝟒𝟗, 𝟔 % 

 

10. Feladat  8 pont 

Hasonlítsa össze a földgáz (Fg) és a PB (PB)-gáz tüzeléstechnikai jellemzőit! 

Melyik gázra igaz az állítás, írja a megfelelő betűjelet az állítás után! 

 

• Nagyobb az 

alsó fűtőértéke: 
PB 

• Nagyobb a fajlagos 

levegő-szükséglete: 
PB 

• Nagyobb a 

gyulladási hőmérséklete: 
Fg 

• Kisebb a gyulladási 

koncentráció alsó határa: 
PB 

• Nagyobb a 

relatív sűrűsége: 
PB 

• Kisebb a készülék 

csatlakozási nyomása: 
Fg 

• Kisebb a 

metán tartalma: 
PB 

• Kisebb a 

felső fűtőértéke: 
Fg 
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29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

11. Feladat 30 pont 

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

a) A gázmérő mért oldali csatlakozócsonkjához kapcsolódó csatlakozóanyát (hollandert) 

követő fogyasztói vezéteken oldható kötés csak a legközelebbi gázfogyasztó készülék előtt 

lehet.  I 

b) Rézanyagú csatlakozó és fogyasztói vezetéket az szerelhet, aki az adott technológiára 

vonatkozó tanfolyamot elvégezte, és arról tanúsítvánnyal rendelkezik.  I 

c) Keményforrasztás oldható, mechanikailag instabil kötés.  H 

d) A réz nem éghető anyag, akár 1000ºC hőmérsékletnek is ellenáll.  I  

e) Gázhálózatoknál, ahol a fitting egyik oldala présidomos, a másik része pedig menetes, 

azokat nem oldható kötésnek kell tekinteni.  I 

f) Az európai szabványok a rezet az A1 osztályba sorolják – ez a legmagasabb tűzállósági 

minősítés, amely elérhető.  I  

g) Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek vízhez és gázhoz, egészségügyi és fűtési rendszerek 

kialakítására alkalmasak.   I  

h) A rézcső falvastagsága gázszerelésnél 28 mm külső átmérőig 1,0 mm, 42 mm külső 

csőátmérőig pedig min. 1,2 mm kell, hogy legyen.  I 

i) Kisnyomású gázvezetékben az áramlási sebesség a 6 
𝑚

𝑠
 értéket nem haladhatja meg.      I 

j) A szabadon szerelt gázfogyasztói vezetéket csőbilinccsel kell felerősíteni.  I  

k) A fűtési vezetéknél alkalmazott csőbilincsek (csőtartó szerkezetek) nem éghető anyagúak 

és megfelelő szilárdságúak legyenek.  H 

l) A csőbilincsek száma a vezetékek átmérőjével egyenes arányban van: ha nő az átmérő, több 

bilincsre van szükségünk. H 

m) A gázmérő és a nyomásszabályozó bekötéséhez, rögzítéséhez oldható, legfeljebb négy 

darab hollanderes kötés alkalmazható.  I  

n) A gázmérő és a nyomásszabályozó bekötéséhez oldható (menetes) csatlakozótoldat, idom 

minden esetben alkalmazható. H 

o) A gázmérők és a házi nyomásszabályozók védőszekrénye felső kivezetésű is lehet.     H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


