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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1.) A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2.) A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a.) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

 a számított adat vagy mutató megnevezését, 

 a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

 a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b.) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

c.) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d.) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3.) Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! A rajzok készülhetnek ceruzával. 

4.) A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5.) Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6.) A teszt feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. feladat ..... pont / 34 pont 

Tervezze meg az irodaház bérelt részének villamos áramköreit az alábbi szempontok szerint: 

 

Az irodaházban egy új bérlő számára egy épületrészt alakítanak ki. Ennek az épületrésznek a 

villamos áramköreit kell megtervezni, villamos számításokat végezni. 

 

- Az áramkörök táplálása az iroda bejáratánál elhelyezett elosztótábláról történik. 

- Az elosztó előszerelt, a túláramvédelmi eszközök és az áram-védőkapcsoló már el van 

benne helyezve. 

- A hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) TN-C-S nullázott rendszer, 

áram-védőkapcsolóval kiegészítve. 

- A helyiség energia-ellátása egyfázisú (230 V) táplálással történik. 

- Az áramkörökben egyfázisú dugaszolóaljzatok vannak kialakítva. 

- A szerelés vakolat alá süllyesztett, vékonyfalú műanyag védőcsőbe történjen. A 

nyomvonal magassága 2,40 m. A nem közvetlenül kapcsolók alá elhelyezett 

dugaszolóaljzatok magassága 0,4 m, a kapcsoló magassága 1,5 m. A helyiség falazatának 

anyaga tégla. 

A kialakítandó épületrész három önálló helyiségből áll: 

Iroda, teakonyha (TK), mellékhelyiség (M). 

A folyosó világítása és energia ellátása megoldott, nem a feladat része. 

 

Az irodában 4 önálló áramkört alakítson ki! 

 1. áramkör: Vegyes áramkör, amelyben az 1 darab egyfázisú fénycsöves lámpatest (F1) 

működtetésére az F1 lámpatesttel szemben lévő irodai bejárati ajtónál elhelyezett 1 

darab kétpólusú kapcsoló szolgál. Közvetlenül a kapcsoló alá szerelve van kialakítva az 

1 darab egyes dugaszolóaljzat. 

 2. áramkör: világítási áramkör, amelyben a 2 darab egyfázisú fénycsöves lámpatestet 

(F2, F3) az F3 lámpatesttel szemben lévő irodai bejárati ajtónál elhelyezett 1 darab 

kétpólusú kapcsoló vezérli. 

 3–4. áramkör: dugaszolóaljzat áramkörök, a Da1-Da2 és a Da3-Da4 kettős egyfázisú 

dugaszolóaljzatoknak alakítson ki egy-egy külön áramkört. 

A teakonyhában (TK) 2 önálló áramkört alakítson ki! 

 5. áramkör: dugaszolóaljzat áramkör, ahol a teakonyha bejárati ajtajától balra lévő falon 

2 darab egyes egyfázisú dugaszolóaljzat van szerelve. 

 6. áramkör: vegyes áramkör, a teakonyha általános világítását 1 darab, a helyiség (TK) 

mennyezetének közepén elhelyezett egy áramkörös világítótest biztosítja, amelyeket 1 

darab kétpólusú kapcsoló vezérel. A kapcsoló az irodában, a teakonyha bejárati ajtajától 

jobbra van elhelyezve. Ezen az áramkörön van a teakonyhában a bejárati ajtótól jobbra 

szerelt és a mellékhelyiségben (M) a teakonyha (TK) mellékhelyiség (M) közös falán 

szerelt 1-1 darab egyes egyfázisú dugaszolóaljzat. 
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A mellékhelyiségben (M) 1 önálló áramkört alakítson ki! 

 7. áramkör: világítási áramkör, amely 1 darab kétpólusú kapcsolóval működtetett, a 

helyiség (M) mennyezetének közepén elhelyezett 1 darab egy áramkörös világítótestből 

áll. A kapcsoló az irodában, a mellékhelyiség bejárati ajtajától balra van elhelyezve. 

 

Az épületrész villamos áramköreit a következő oldalon lévő alaprajzon tervezze meg! 

 

Villamos szerelvények rajzjelei: 

 
egyes egyfázisú dugaszolóaljzat 

 
kettős egyfázisú dugaszolóaljzat 

 
kétpólusú kapcsoló 

 
egy áramkörös világítótest 

 fénycsöves lámpatest 

 

 
 

Az egyes áramkörök előírás szerinti kialakítása  7 x 4 pont 

Szakszerűség 3 pont 

Esztétika 3 pont 
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2. feladat ..... pont / 10 pont 

Határozza meg a falba süllyesztett, vékonyfalú műanyag védőcsővel történő villanyszerelési 

feladat eszközigényét. 

 

A munkatevékenység eszközszükséglete: 

 Nyomvonal kijelölő – kicsapó, lézer, rajzeszközök 

 Kézi fúrógép, dobozmaró 

 Horonymaró, vésőgép, vésés kéziszerszámai (véső, kalapács) 

 Kőműves eszközök 

 Csavarhúzókészlet 

 Fogók – csípőfogó, univerzális fogó 

 Vezetékcsupaszoló szerszámok 

 Műszerek – szigetelési ellenállásmérő, érintésvédelmi célműszer, feszültségmérő 

 

3. feladat ..... pont / 4 pont 

Az irodában kialakított 1. számú áramkör működési kapcsolási rajza alapján rajzolja le az 

áramkör egyvonalas kapcsolási rajzát. A rajzoláshoz használja a Villamos szerelvények 

rajzjeleit (1. feladatból)! A következő oldalon dolgozzon! 
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4. feladat ..... pont / 8 pont 

Jelölje a táblázatban az áramkörök szakszerű kialakításánál használt szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékek számát és színét! 

 

Szerelvény 
Csatlakozó vezetékek 

száma (darab) 

Csatlakozó vezetékek színjelölés 

szerinti száma (darab) 

fekete kék zöld-sárga 

 
4 2 2 0 

 
3 1 1 1 

 

 

3 1 1 1 

 

 
3 1 1 1 

 

Csatlakozó vezetékek száma     4 x 1 pont  4 pont 

Csatlakozó vezetékek színjelölés szerinti száma  4 x 1 pont  4 pont 

Csak hibátlan megoldásra adható a pont! 

 

5. feladat ..... pont / 4 pont 

Határozza meg az áram-védőkapcsoló feladatát a hibavédelem (közvetett érintés elleni 

védelem) rendszerében. Karikázza be a helyes megoldást! 

a) Az áram-védőkapcsolónak csak túláramvédelmi feladatai vannak a hibavédelmi 

(érintés-védelmi) rendszerben. 

b) Az áram-védőkapcsoló önálló hibavédelmi (közvetett érintés elleni védelmi) mód. 

c) Az áram-védőkapcsoló a hatásosság növelése érdekében van a hibavédelmi 

(közvetett érintés elleni védelmi) rendszerben. 
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6. feladat ..... pont / 8 pont 

A hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) kialakításánál áram-védőkapcsolót (ÁVK) 

alkalmaznak. Az áram-védőkapcsoló (ÁVK) adattábláján az alábbi adatok találhatók: 

 

ABB 

AC 25 A 

IΔn = 0,03 A 

Un =230V 

Im = 1000 A 

 

Az érintésvédelmi felülvizsgálatnál 12,5 ohm hurokimpedancia értéket mértek. Válassza ki a 

helyes választ a megadott hurokimpedancia értékre vonatkozóan. Karikázza be a helyes 

megoldás betűjelét! 

A hurokimpedancia kiszámításának hiánya esetén a teszt feladat nem kerül értékelésre! 

a. A mért 12,5 ohmos hurokimpedancia érték megfelelő, mert az áram-

védőkapcsolódó működéséhez szükséges értéknél kisebb.   4 pont 

b. A mért 12,5 ohmos hurokimpedancia érték megfelelő, mert az áram-védőkapcsolódó 

működéséhez szükséges értéknél nagyobb. 

c. A mért 12,5 ohmos hurokimpedancia érték nem megfelelő, mert az áram-védőkapcso-

lódó működéséhez szükséges értéknél kisebb. 

d. A mért 12,5 ohmos hurokimpedancia érték nem megfelelő, mert az áram-védőkapcso-

lódó működéséhez szükséges értéknél nagyobb. 

 

Válaszát számítással bizonyítsa! 

 

A nullázott rendszer (TN) esetén a hurokimpedanciát az alábbi értékekből számíthatjuk: 

 

     Zs x Ia   Uo 

 Zs – hurokimpedancia,  Ia – kioldószerv kioldó árama,  Uo – fázisfeszültség 

 

   Zs   Uo / Ia  Zs   230 Volt / 0,030 Amper = 7666 ohm 

           4 pont 

Válasz: 

a. A mért 12,5 ohmos hurokimpedancia érték megfelelő, mert az áram-védőkapcso-

lódó működéséhez szükséges értéknél kisebb. 

 

  



Versenyző kódja:  23  
 

8/9 

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 522 04 Villanyszerelő 

7. feladat ..... pont / 10 pont 

A tervezésnél felvetődött az önálló csatlakozó vezeték kialakítása. Az energia-ellátása 

egyfázisú (230 V) táplálással történik. Az elosztótáblához csatlakozó 10 mm2 keresztmetszetű 

egyfázisú, mért fővezeték 8 méter hosszú. Anyaga réz. A réz vezető fajlagos ellenállása 

0,0175 Ωmm2/m (ƍ). A tervezett 32 A terhelő áramnál határozza meg a csatlakozóvezeték 

feszültségesését. 

 

Vezeték ellenállása Rv = 2 l* ƍ / A 

2*8 m*0,0175 Ωmm2/m / 10 mm2 = 0,028 Ω 

 
         5 pont 

Feszültségesés Ue = I*R = 32 A*0,028 Ω = 0,896 V  

I = 32 A   

 R = 0,028 Ω 
         5 pont 

 

8. feladat ..... pont / 8 pont 

A központi szellőztetés egyik szellőztető motorjának áramfelvételét kell meghatározni. 

A motor villamos adatai az alábbiak: 

 

Névleges feszültség:  400 V  3 fázisú táplálás 

Felvett hatásos teljesítmény: 1800 W 

Teljesítménytényező: 0,8 

 

 

A
Uv

Pfel
I 25,3

8,0400*3

1800

cos*3









   4 pont 

 

 

A szellőzőtető motort túláramvédelme C 6 Amperes névleges áramerősségű kismegszakító. 

Megfelelő a túláramvédelem? Karikázza be a helyes megoldást! 

Az áramfelvétel meghatározásának hiánya esetén a teszt feladat nem kerül értékelésre! 

a. IGEN, mert a motor áramfelvétele nagyobb, mint a névleges túláramvédelem. 

b. IGEN, mert a motor áramfelvétele kisebb, mint a névleges túláramvédelem. 

c. NEM, mert a motor áramfelvétele nagyobb, mint a névleges túláramvédelem. 

d. NEM, mert a motor áramfelvétele kisebb, mint a névleges túláramvédelem. 

          4 pont 
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9. feladat ..... pont / 10 pont 

A bérleti díj megállapításához számításokat végeztek. A villamosenergia fogyasztáshoz az 

alábbi értékeket vették figyelembe: 

 

Villamos berendezés 

megnevezése 

Villamos berendezés 

felvett teljesítménye 

(Watt) 

Villamos berendezés 

darabszáma 

(darab) 

Villamos berendezés 

napi üzemelési ideje 

(perc) 

világítás 600 1 480 – 8 óra 

egyéb villamos fogyasztók 1600 1 120 – 2 óra 

szellőztetés fajlagos értéke 100 1 240 – 4 óra 

informatikai eszközök 250 5 360 – 6 óra 

 

Mekkora az átlagos napi villamosenergia fogyasztás KWh-ban? 

W világítás    600 W* 8 óra = 4800 Wh 4,8 KWh 2 pont 

W egyéb villamos fogyasztók 1600 W * 2 óra = 3200 Wh 3,2 KWh  2 pont 

W szellőztetés fajlagos értéke 100 W*4 óra = 400 Wh 0,4 KWh  2 pont 

W informatikai eszközök  5*250 W*6 óra = 7500 Wh 7,5KWh  2 pont 

átlagos napi villamosenergia fogyasztás    15,9 KWh  2 pont 

 

10. feladat ..... pont / 4 pont 

A bérbeadó havonta, 23 munkanapra 16.500.- (tizenhatezer-ötszáz) forintot kérne a 

villamosenergia díjaként. Számítsa ki, hogy ez a díj mennyi átlagos napi villamosenergia 

fogyasztásnak felel meg KWh-ban, ha a villamosenergia díja 42 forint/ KWh! 

 

16.500- forint / 42 Ft/ó / 23 nap = 17 KWh 


