
Vízügyi ismeretek középszint 
 Javítási-értékelési útmutató 2121 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

VÍZÜGYI ISMERETEK 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

1
1

. 



Vízügyi ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 2 / 10 2022. május 11. 

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

A tesztfeladatoknál csak az egyértelmű javítás fogadható el. Ha a vizsgázó a helyes válaszok 
számánál több választ jelölt meg, a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. 
A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

  



Vízügyi ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 3 / 10 2022. május 11. 

 
Tesztjellegű feladatok 

 
1. feladat  12 pont 
Egyszerű választás  
Helyes válasz betűjele: 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 
c a b c b a 

 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

2. feladat  12 pont 
Többszörös választás  
Helyes válasz betűjele: 
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 
B C C A A C 

 
Minden helyes válasz 2 pont. 
 

 

3. feladat    16 pont 
Négyféle asszociáció  
Helyes válasz betűjele: 

 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 
C A D B A D B A 

 
Minden helyes válasz 2 pont. 
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Számolást igénylő és ábrafelismerési feladatok 

4. feladat 10 pont 
 
Az alábbi ábra a gravitációs vízmozgáshoz kapcsolódó számítás folyamatábráját mutatja. 
Egészítse ki az ábra egyes részeit! 
Az ábra alatti kiegészítő elemeket úgy használja fel, hogy minden lépésnél a számított változó 
megnevezése, az ahhoz kapcsolódó megjegyzés, valamint ahol nincs kihúzva, ott a változó 
mértékegysége is megadásra kerüljön! Elegendő a kiegészítés betűjelét beírni az adott számítási 
lépés üres mezőjébe! Vigyázzon, mert egy lehetőség több helyre is kerülhet, viszont a 
felsorolásban szereplő lehetőségek száma több, mint ami szükséges a helyes megoldáshoz! 

 
Kiegészítő elemek: 

a) m3/s 
b) lejtés 
c) hosszmenti veszteség 
d) Chezy-képlet 
e) értékét úgy kell meghatározni, hogy 

azt a hosszt, ahol a víz a levegővel 
érintkezik, figyelmen kívül hagyjuk 

f) meder keresztmetszetén egységnyi 
idő alatt áthaladó víz térfogata 

g) m 
h) terület és a kerület hányadosa 
i) Bernoulli-egyenlet 
j) értékét befolyásolja a meder anyaga, 

növényzettel való borítottság és a 
hidraulikus sugár értéke 

k) m/s 
l) vízugrás 

Minden helyes megoldás 1 pont. 
Ha a kiegészítés helyes számítási lépéshez került, de rossz sorba, a pont megadható! 
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5. feladat 10 pont 
 
Oldja meg az alábbi, a Hármas-Körösön található duzzasztóműhöz kapcsolódó feladatokat! 
 
A) Figyelje meg az alábbi térképrészletet, és válaszoljon az alatta található kérdésekre! 

 

 
(Forrás: https://www.google.hu/maps/place/Békésszentandrás) 
 
Milyen a Hármas-Körös szakaszjellege a térképen látható részlete alapján? 
 
Középszakasz jellegű / egyensúlyi / oldalazó      1 pont 
Milyen, a térképen látható jellegzetesség alapján lehetett a Hármas-Körös szakaszjellegét 
megállapítani? 
 
Kanyargós folyómeder / meanderező folyó / levágott, vagy levágódott folyókanyar 
           1 pont 
Milyen felszínformáló tevékenységet végezhet a Hármas-Körös a szakaszjellege alapján? 
 
A homorú ívekben rombol, a domború ívekben épít a folyó. 
           2 pont 
Ha a romboló és építő tevékenység helyét nem adta meg a vizsgázó, csak 1 pont adható. 
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B) Az alábbi ábrákon a Hármas-Körös egy-egy keresztszelvényét láthatja a duzzasztómű 

feletti és alatti szakaszról. Számítsa ki a közepes vízhozamhoz (KöQ: 105 m3/s) tartozó 
közepes vízsebességet a felvízi és az alvízi keresztszelvényekre! 
 

 

 
Felvízi keresztszelvényben: 

Keresztszelvény területe: =     ∙  =   
1 pont 

Közepes vízsebesség: = =   = ,  /  

Az eredményre mértékegység hiányában pont nem adható! 
1 pont 

 
Alvízi keresztszelvényben: 
 
Keresztszelvény területe:  =     ∙ ,  = ,   

1 pont 

Közepes vízsebesség: = =  ,  = ,  /  
 
Az eredményre mértékegység hiányában pont nem adható! 

1 pont 
 
C) Írja le, milyen hatása lehet a Hármas-Körös hordalékszállító képességére a számítási 

eredmények alapján a duzzasztás? 
 

A duzzasztott szakaszon - a víz alacsonyabb középsebessége miatt - csökken a vízfolyás 
hordalékszállító képessége, így a hordalékának egy részét lerakhatja. 
 
Válaszban a lerakás / építő tevékenység 1 pont, indokként az alacsonyabb vízsebesség 
megemlítése 1 pont. 

2 pont 
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6. feladat 8 pont 
 
Hasonlítsa össze az alább látható két ülepítő berendezés működését a megadott szempontok 
alapján! Azoknál a kérdéseknél, amelyeknél „x” jellel kell a válaszát megadnia, a helyesnél 
több „x” jel megadása pontlevonással jár! 
 
 

 
(Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu 
/tartalom/tamop412A/2010-
0019_Szennyviztisztitasi_technologiak 
_I/ch08.html)

 
 
 
 
 
 
 
(Forrás: Mohácsi Csilla - Molnár Ferenc - Dr. 
Lévai Tibor: Környezettechnika I. – 2005.) 

 Írja az ábra oszlopába a képen látható berendezés nevét! 
Válasz: Dorr ülepítő (2 pont) Dortmundi ülepítő (2 pont) 
 Írja az ábra oszlopába a képen látható berendezésre jellemző átfolyási módokat! 
Válasz: Vízszintes és sugárirányú (1 pont) Függőleges (1 pont) 

 Írjon „x” jelet az ábra oszlopába ahhoz, amelynél van mozgó alkatrész az ülepítőn 
belül! 

Válasz: x (1 pont) 
Ha a Dorr ülepítő mellett ide is került 

„x”, akkor -1 pont 

 Írjon „x” jelet az ábra oszlopába ahhoz, amelynél kialakul az elválasztást segítő 
iszapfüggöny! 

Válasz: Ha Dortmundi ülepítő mellett ide is 
került „x”, akkor -1 pont 

x (1 pont) 
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7. feladat 12 pont 
 
Számítsa ki az alábbi leírásban szereplő árvízvédelmi töltésre ható eredő értékét és készítse el 
a nyomásábráját! 
 
Az árvízvédelmi töltés körömpontja (talpmagassága) 173,28 mBf, a töltéskorona magassága 
178,87 mBf, a vízszint magassága 176,78 mBf. A töltés rézsűje 1:2 arányú. 
Vízoszlop magassága: ,  − ,  = ,   

2 pont 
 
Hidrosztatikai nyomás: =  ∙ ∙ =  ∙ , ∙ ,  =   

2 pont 
Elfogadható a megoldás, akkor is, ha a g=10 m/s2 értékkel történt a számítás! 
 
Részűarány alapján a rézsű vízszintes vetülete: 7 m. 
Rézsű hossza: =  , + = ,   

2 pont 
 

Eredő erő: =  ∙ =  ,   ∙  = ,    
2 pont 

 
Nyomásábra: 
 

 
 

- A rézsűt alakhelyesen rajzolta meg: 1 pont. 
- A rézsűre merőleges nyilakkal jelölte a nyomóerőt: 1 pont. 
- A nyomóerők hossza megegyezik a támadási pont vízmélységével: 1 pont. 
- 2/3 rézsűhossznál található támadási ponttal jelölte az eredő erőt: 1 pont. 

4 pont 
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8. feladat 10 pont 
 
Az alábbi ábrán a törésponti klórozást szemléltető grafikont láthatja. Nevezze meg az ábrában 
betűvel jelölt elemeket, és válaszoljon a további kérdésre! 
 

 
(Forrás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/ch04s04.html) 

 
A) Nevezze meg az ábrában betűvel jelölt elemeket! 

 

A (egyenes):     zérus klórigény 

B (görbe):     aktív klór koncentrációja 

C (pont):     töréspont 
D (szakasz):     klórmegkötő képesség (klórfogyasztás) 

Minden helyes megoldás 2 pont. 

 
B) Írja le, miért szükséges meghatározni a törésponthoz tartozó adagolt klórkoncentrációt! 
 

Ezzel határozható meg, a kívánt technológiai cél eléréséhez szükséges klórszükséglet. 
2 pont 
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9. feladat 10 pont 
 
Egészítse ki az alábbi szövegrészleteket! A számokkal jelölt helyeken hiányzó szavakat, 
kifejezéseket írja a szöveg mellett található táblázat azonos számmal jelölt mezőjébe! 
Törekedjen a szakmai szakkifejezések használatára! 
 

Magyarország vezetékes vízellátásában igen nagy szerepe 
van a felszín alatti vízkészleteknek. Az ivóvízellátás több 
mint 95%-a felszín alatti vizeinkből származik. 
 
Magyarország a Duna (1.) belül a Kárpát-medencében, a 
föld egyik legzártabb medencéjében helyezkedik el. Ennek 
a természetföldrajzi vonatkozásnak igen fontos kihatásai 
vannak a felszíni és felszín alatti vízkészleteinkre. 
 
Magyarországon a felszín alatti kőzetek pórusaiban és 
repedéseiben egy időben kb. 5000 km3 víz helyezkedik el. 
Ez a mennyiség tekinthető az ún. (2.) felszín alatti 
készletnek. A fenntartható vízhasznosítás szempontjából 
sokkal nagyobb jelentőségű a (3.) készletek meghatározása. 
Országos szinten a felszín alatti, fenntartható módon 
kitermelhető vízkészlet 2–3 km3/év körüli. 
 
Az éghajlatváltozás napjainkban egyre szélsőségesebb 
időjárási viszonyokat okoz, ami erőteljesen hat a 
természetes vízkörforgalomra. 
 
A hazai és határainkon túli vízgyűjtőkben a várható 
éghajlatváltozás következtében csökken a felszíni (4.), a 
felszín alatti vizek utánpótlódását biztosító (5.), 
összességében várható a hasznosítható vízkészleteink 
fogyatkozása. 
 
(Forrás: Szűcs Péter: Hidrogeológia a Kárpát-medencében – 
hogyan tovább? Magyar Tudomány, 2012. május) 

1.) vízgyűjtő területén 

2.) statikus / nem megújuló 

3.) dinamikus / megújuló 

4.) lefolyás 

5.) beszivárgás 

 

Minden helyes megoldás 2 pont. 


