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Fontos tudnivalók 

 
 

- A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 
- Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! 
- Az írásbeli vizsgán nem programozható számológép, körző és vonalzó használható! 
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Teszt jellegű feladatok      Összesen:  40 pont 
 
1.1 feladat: 
 
/Négyféle asszociáció/ Összesen 20 × 1 pont    (20 pont) 
A megfelelő betűt írja a kipontozott helyre! 
 
1. A. mechanikai szennyvíztisztítás  

B. biológiai szennyvíztisztítás   
C. mindkettő 
D. egyik sem 
 
1. klórozás és ózonos kezelés    …… 
2. természetes öntisztulás alkalmazása műszaki megoldásokkal 

felgyorsítva      …… 
3. első tisztítási fokozat     …… 
4. kommunális szennyvíz tisztítására alkalmas …… 
5. harmadik tisztítási fokozat    …… 

 
2. A. emisszió 

B. immisszió 
C. mindkettő 
D. egyik sem 
 
1. szennyezőanyag terhelés    …… 
2. szennyezőanyag koncentráció a légkörben …… 
3. mértékegysége g/m2 × 30 nap is lehet  …… 
4. szennyezőanyag szállítódása   …… 
5. nagyságát jogszabályok korlátozzák  …… 

 
3. A. oxidáló szmog 

B. redukáló szmog 
C. mindkettő 
D. egyik sem 
 
1. őszi – téli napokon valószínű   …… 
2. fotokémiai reakciók játszódnak le   …… 
3. London típusúnak is nevezik   …… 
4. az egészséget károsítja    …… 
5. magas a nitrogén-oxid tartalma   …… 
6. Los Angeles típusúnak is nevezik   …… 
7. szélcsendes időben alakul ki    …… 
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4. A. hulladékégetés 
B. pirolízis 
C. mindkettő 
D. egyik sem 
 
1. exoterm folyamat    …… 
2. egyik eljárása az elgázosítás   …… 
3. biológiai eljárás    …… 

 
1.2 feladat:         (20 pont) 
Válassza ki a helyes választ vagy válaszokat! 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. (A jó válasz mellett szereplő rossz válasz 
pontlevonással jár.) 
 
5. Válassza ki a legnagyobb intenzitású csapadékot! 

a) 2 óra alatt 20 mm csapadék 
b) 1 óra alatt 20 mm csapadék 
c) 1 hét alatt 168 mm csapadék 
d) 1 nap alatt 72 mm csapadék 

 
6. Változhat-e a levegő relatív páratartalma, ha a levegőben lévő vízpára  

mennyisége változatlan marad? 
a) ekkor a relatív páratartalom is változatlan marad 
b) igen, ha nő a hőmérséklet, mivel ekkor nő a telítettségi páratartalom és 

így csökken a relatív páratartalom 
c) igen, ha csökken a hőmérséklet, mivel ekkor csökken a telítettségi 

páratartalom és így megnő a relatív páratartalom is 
 
7. Hány liter lefolyó vízre számíthatunk egy 50 m2 felületű lapostetőről, ha  

8 mm csapadékmagasságot regisztráltunk? 
a) 8 liter 
b) 50 liter 
c) 400 liter 
d) 6,25 liter 

 
8. A nyomócsövön lévő csőszűkületben p2 nyomást és v2 sebességet, a szűkület  

előtt p1 nyomást és v1 sebességet mértünk. Válassza ki a helyes összefüggést 
vagy összefüggéseket! 

a) p1 > p2 és v1 < v2 
b) p1 < p2 és v1 < v2 
c) p1 < p2 és v1 > v2 
d) p1 × v1 = p2 × v2 
e) p1 × v1 < p2 × v2 
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9. Válassza ki a helyes állítást vagy állításokat! 
a) Re = 8000 a vízmozgás turbulens 
b) A kritikus Reynolds-szám 2320 
c) Re < Re krit., a vízmozgás lamináris 
d) Re = Re krit., a vízmozgás permanens 

 
10.Mikor hat a legnagyobb felhajtóerő a vízbe merült búvárra? 

a) 5 m mélységben 
b) 10 m mélységbe 
c) egyforma nagyságú a felhajtóerő mindkét mélységben 

 
11.Válassza ki a fizikai (mechanikai) tisztítás berendezéseit! 

a) ülepítő 
b) rothasztó 
c) szűrő 
d) csepegtetőtest 
e) olajfogó 

 
12. Válassza ki a méretkülönbség elvén működő berendezéseket! 

a) Lipcsei-medence 
b) zárt, nyomás alatti gyorsszűrő 
c) nyitott gravitációs gyorsszűrő 
d) zárt, nyomás alatti dobszűrő 
e) csepegtetőtest 

 
13. Hogyan határozhatjuk meg egy ülepítőben a tartózkodási időt (t)? 

a) 
Q
Vt =  

b) t = L/vátf (medence hossz / átfolyási sebesség) 
c) t = H/vül (vízmélység / ülepedési sebesség) 
d) egyik összefüggés sem helyes 

 
14. Hogyan határozzuk meg szintezésnél az iránysík magasságát? 

a) alappont magassága + előre leolvasás 
b) alappont magassága – hátra leolvasás 
c) alappont magassága + hátra leolvasás 
d) hátra leolvasás – előre leolvasás 
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Feladatok        Összesen:  60 pont 
 
1. feladat:          (3 pont) 
 
Gyakran látni aratási időben tarlóégetést. 
Fejtse ki véleményét ennek a tevékenységnek a környezeti hatásairól! 
 
2. feladat:          (7 pont) 
 
Ismertesse a települési hulladék égetésének folyamatát. A számokhoz rendelje 
hozzá a megfelelő technológiai lépést és sorolja fel az égetés kalorikus 
tüzeléstechnikai jellemzőit! 
 
  hulladék 
  ↓ 
  1. 
  ↓ 
  2.   gőz 
  ↓     ↑ 
  3.    8.    10.→szennyvíz 
  ↓     ↑     ↑ 
   5.→ 4.→7.→9.→11.→füstgáz 
   6.   ↓ 
 
          13. ←12. 
  ↓ 
 salak, pernye 
 
3. feladat:          (4 pont) 
 
Határozza meg egy vegyi fülke sósav emisszióját, ha: 
 3 l savat használnak 410 vizsgálathoz, 
 egy vizsgálat 30 perc időtartamú, 
 a sósav sűrűsége 1,21 kg/dm3, 
 a vizsgálathoz használt anyag 10%-a jelentkezik emisszióként! 



 

írásbeli vizsga 0631 7 / 12 2006. október 24. 

Környezetvédelmi-vízgazdálkodási 
alapismeretek — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               
 

4. feladat:          (8 pont) 
 
Egy Dorr-ülepítőben óránként 3600 m3 aluminátlúgból vörösiszap szemcséket 
ülepítenek. Az aluminátlúg sűrűsége 1,2 kg/dm3, dinamikai viszkozitása  
10-2 Pa×s. A vörösiszap szemcsék sűrűsége 5000 kg/m3, szemcsemérete 0,1 mm. 
Határozza meg a szemcsék ülepedési sebességét, s a Dorr-ülepítő felületét és 
átmérőjét! 
 
 
5. feladat:          (5 pont) 
 
A megfelelő betűjelet társítsa a műveletekhez! 
Á – ártalmatlanítás   H – hasznosítás 
 
1. Bevezetés a tengerbe 
2. Felszíni lerakás 
3. Fémek újrafeldolgozása 
4. Égetés 
5. Katalizátorok összetevőinek visszanyerése 
6. Lerakás a talajba 
7. Oldószerek regenerálása 
8. Olajok finomítása 
9. Savak regenerálása 
10. Beágyazás 
 
 
6. feladat:          (3 pont) 
 
Értelmezze az alábbi zajszintet! 
a) Leq(A) 24 h = 60 dB 
b) L90 = 80 dB 
c) Lmax = 75 dB 
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7. feladat:          (13 pont) 
 
Állapítsa meg a táblázat segítségével, hogy az ábrán bemutatott Q = 4,81 m3/s 
vízhozamot szállító J = 0,3 ‰ lejtésű, trapéz szelvényű meder milyen anyagú 

burkolattal készült! A sebességi tényező számításához a 6
11 R

n
C ×=  képletet 

használja! 
 
 
 
 
 
 
 
              h = 0,866 × b 
      60°   
 
 
    b = 2 m 
 
 
 
 
 

Mederburkolat anyaga Mederérdességi tényező  
n 

Sima, faragott kőburkolat 0,013 
Vagdalt kőburkolat 0,015 
Gondosan készült habarcsba rakott 
terméskő burkolat 0,017 

U. az átlagos minőségű 0,020 
Szabálytalan kövekből készült burkolat 0,0225 
Száraz kőburkolat 0,02 – 0,025 
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8. feladat:          (17 pont) 
 
a) Rajzoljon egy zárt, nyomás alatti gyorsszűrőt szűrési üzemállapotban! Jelölje 

a víz útját és a tolózárak helyzetét (zárt/nyitott)!    (5) 
 
b) Számítsa ki: -    a szükséges szűrőfelületet (∑ A);    (12) 

- hány darab szűrőtartály szükséges (n); 
- a szűrési periódusidőt (t)! 

 
Kiindulási adatok: 
 a szűrendő vízhozam:   Q = 8000 m3/nap 
 a szűrési sebesség:    v = 7 m/óra 
 a lebegőanyag koncentráció:  c = 3 mg/liter 
 a szűrő maximális terhelhetősége: 0,6 kg/m2 lebegőanyag 
 egy szűrőtartály átmérője:  d = 4 m 
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témakör a feladat sorszáma maximális 

pontszám 
elért 

pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
Teszt 1.1 20  

1 3   
2 7   
3 4   
4 8  
5 5  

Környezetvédelmi 
témakör 

6 3  

50   

Teszt 1.2 20   
7 13   Vízgazdálkodási 

témakör 
8 17   

50   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 Dátum: .................................   
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Környezetvédelmi témakör      
Vízgazdálkodási témakör      
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 

Dátum: .................................   Dátum: ................................. 
 


