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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 versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges író-, rajzeszközöket (vonalzó, körző, 

radír, ceruza, szögmérő) és nem programozható számológépet használhatnak. 

Mobiltelefon nem használható számológépként!  

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! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

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! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ….. pont / 8 pont 

Határozza meg az alábbi fémhegesztési alapfogalmakat! 

Helyes megnevezésenként:2 pont adható; max:8 

a) Hegeszthetőség:  

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

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

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

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

b) Hozaganyag:  

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

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

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

c) Gyökvarrat:  

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

d) Hőhatásövezet:  

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

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

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

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

  

2. Feladat ….. pont / 12 pont 

A hegesztési feladatot hegesztési utasítás alapján végzi el a hegesztő. Jelölje meg az alábbi 

felsorolásnál, mely adatoknak kell szerepelnie a WPS- lapon! 

Helyes válaszonként 2 pont adható; max:12 

Helytelen válasz 2 pont levonással jár; max:12 

a) anyagvastagság  f) előmelegítés eszköze 

b) előmelegítés hőfoka  g) anyagminőség 

c) hegesztési idő  h) áramerősség 

d) az üzemvezető neve  i) varratsorok száma 

e) varrat élkialakítása  j) hegesztőanyagok tömege 

  

 

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont  
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3. Feladat ….. pont / 12 pont 

A hegesztőnek ismerni kell a szakterület fogalmait, szabatos kifejezéseit. Nevezze meg az 

ábrán vázolt tompavarrat bejelölt fogalmait! 

 Helyes válasz esetében adható 2 pont; max. 12 

 

  

4. Feladat ….. pont / 15 pont 

Hegesztési feladat elvégzésekor a hozaganyag dobozon az alábbi jelölést olvassa: 

MSZ EN ISO 636- W46 3 W3Si1 

Értelmezze a jelölést! 

 A jel értelmezésére helyes válaszonként: 1pont adhatót; max: 5 

A jel magyarázatára helyes válaszonként: 2pont adható; max: 10 

Jel: Értelmezés: Magyarázat: 

MSZ EN ISO 636  

 

 

W  

 

 

 

46  

 

 

3  

 

 

W3Si1  

 

 

  

Oldalpontszám: …... pont / 27 pont  
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5. Feladat ….. pont / 14 pont 

A hegesztett szerkezeteken a hegesztés előtt és után szükség szerint hőkezelő műveleteket kell 

végrehajtani. Fogalmazza meg a hőkezelés célját általánosságban, valamint foglalja össze a 

hegesztés előtti előmelegítés, illetve a hegesztés utáni feszültségcsökkentő és normalizáló 

hőkezelés célját és hőmérséklettartományát! 

a) A hőkezelés célja általánosan: 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

b) Az előmelegítés célja: 

…………………………………………………………………………………………. 

c) Az előmelegítés hőmérséklete: 

…………………………………………………………………………………………. 

d) A feszültségcsökkentő hőkezelés célja: 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………. 

e) A feszültségcsökkentő hőkezelés hőmérséklete: 

…………………………………………………………………………………………. 

f) A normalizáló hőkezelés célja: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

g) A normalizáló hőkezelés hőmérséklete:  

…………………………………………………………………………………………. 

 

1. Feladat ….. pont / 6 pont 

A védőgázok jelölésére az ISO 14175:2008 szabvány vonatkozik. Ismertesse, hogy milyen 

összetételű védőgázt jelöl az alábbi leggyakoribb jelölés! 

M23-ArCO – 5/4  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

3x2 pont 

 
   Oldalpontszám: …... pont / 20 pont  
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7. Feladat  ….. pont / 14 pont  

A kifogástalan kötés egyik előfeltétele a munkadarabok élelőkészítése. 

Nevezze meg a rajzon látható élkialakítás betűjeleinek megnevezését! 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

……………………………………………  

  

8. Feladat ….. pont / 14 pont  

A hegesztett alkatrész rajzán az alábbi jelöléseket találja. Írja le, hogy milyen hegesztéseket 

kell elvégeznünk.  

Helyes megnevezésenként 2 pont adható; max.14 

 

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

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

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

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

  

Oldalpontszám: ...... pont / 28 pont  



Versenyzői kód:  17  

 

7/7 

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

34 521 06 Hegesztő 

9. Feladat ….. pont / 4 pont 

Acéllemezt lánggal szeretnénk vágni. Sorolja fel, milyen feltételeknek kell megfelelnie az 

anyagnak, hogy a lángvágást végre tudjuk hajtani! 

A lángvághatóság feltételei: 

 ………………………………………………………………………………….……… 

 ………………………………………………………………………………….……… 

 …………………………………………………………………………………….…… 

 …………………………………………………………………………………………. 

Helyes válaszonként 1-1 pont, de maximálisan 4 pont lehet 

  

 

10. Feladat  ….. pont / 1 pont 

Válassza ki a helyes választ az alábbi kérdésre! 

Mikor megfelelő a munkahely szellőzése? 

a) Ha a légáramlás nem befolyásolja a hegesztőívet és a védőgázt. 

b) Ha a légcsere elég intenzív. 

c) Ha a hegesztő nem veszi észre a szellőztetést. 

  

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

  


