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Fontos tudnivalók 
Útmutató a versenyzők teljesítményének értékeléséhez 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell 

használni. 

Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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1. Feladat  

Egy 48 V egyen feszültséggel végrehajtott mérésnél a jelfogó csévéjén húzott helyzetben 

30 mA erősségű áram folyik. A tekercs induktivitása 80 H. A tekercs egy 1,5 cm átmérőjű 

vasmagra van feltekercselve. A vasmag μr  értéke 30000, a mágneses erővonalak közepes 

hossza 12 cm. 

 

a) Készítse el a mérés kapcsolási rajzát!                 5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b) Mekkora a tekercs Ohmos ellenállása?                 3 pont 
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c) Mit fejez ki a μr  és mit befolyásol?                 5 pont 

 

r  az anyag relatív permeabilitása. A jelfogó fegyverzete ferromágneses anyagból készül, 

ami a vákuumhoz képest 30000-szer jobban vezeti a mágneses erővonalakat. 

  

 

A 

48V 

= 

L= 80  



Versenyzői kód:  56  
 

4/12 

 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész 
 

d) Számítsa ki a tekercs menetszámát!                 17 pont 
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Az induktivitás kiszámításának összefüggéséből a menetszámot kifejezve: 
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2. Feladat  

Egy MA HVH01-K típusú elektrohidraulikus váltóhajtóművel mozgatott, Spherolok retesz 

szerkezettel felszerelt kitérőn végzett mérés sorozat eredményeit tartalmazza az alábbi 

táblázat 

Az elvégzett mérések:  

• állítóerő; 

• visszamaradó erő; 

• 4 mm-es akadály próba; 

• felvágási próba; 

• vonat alatti mérés. 

a) Egészítse ki a mérési eredményeket tartalmazó táblázat hiányzó celláit!                   20 pont 

 

Sorsz. Mérés megnevezése Mérés iránya Erőérték (kN) Megjegyzés 

1. Állítóerő E-K 1,50 
Van villamos 

végállás ellenőrzés 

2. Állítóerő K-E 1,45 
Van villamos 

végállás ellenőrzés 

3. Vonat alatti mérés E 0,03 --- 

4. Vonat alatti mérés K 0,03 --- 

5. Visszamaradó erő E 0,45 --- 

6. Visszamaradó erő K 0,30 --- 

7. 4 mm-es akadály próba E-K 4,55 
Nincs villamos 

végállás ellenőrzés 

8. 4 mm-es akadály próba K-E 5,20 
Nincs villamos 

végállás ellenőrzés 

9. Felvágási próba E 10,20 
A váltó elvesztette 

villamos ellenőrzését 

10. Felvágási próba K 10,70 
A váltó elvesztette 

villamos ellenőrzését 

b) Értékelje az eredményeket! (Állító-, visszamaradó erő, beszabályozottság, hajtóművekkel 

szemben támasztott követelmények)                 5 pont 

Az állítóerő szintje az egyszerű kitérőkre meghatározott erősávon belüli.  1 pont 

A visszamaradó erő szintje az egyszerű kitérőkre meghatározott erősávon belüli.  1 pont 

A beszabályozottság a 4 mm-es akadálypróbákkal vizsgálva megfelelő. 1 pont 
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Az elektrohidraulikus váltóhajtómű a vizsgálatok szerint kielégíti a hajtóművekkel szemben 

támasztott hármas követelményt. (Állítás, ellenőrzés, rögzítés)  2 pont 

  

3. Feladat 

a) Milyen (cséve) kialakítású jelfogó rajzjele látható az ábrán?              2 pont 

 

 

 

 

kéttekercses jelfogó 

 

b) Mutassa be néhány példán a fenti kialakítású jelfogó alkalmazási lehetőségeit!        10 pont 

Áramkörök galvanikus elválasztása: nyomógomb jelfogó áramkör, ha a „nyomógomb” 

helyből és távolból is működtethető, pl. D55 egyéni váltóállítás, helyikapcsoló;  4 pont 

Váltakozó áramú fényáramkör, S1Z fényellenőrzés, villogó fény esetén a fényellenőrző 

jelfogó két csévéje felváltva kap gerjesztést.  3 pont 

Jelfogó elejtetése: a két csévére ellentétes irányú áramot kapcsolva az ellentétes irányú 

gerjesztések „kioltják” egymást, a jelfogó elejt.  3 pont 

(bármely más helyes megoldás értékelhető, a kérdésre max. 10 pont adható) 

 

c) Milyen kialakítású jelfogó rajzjele látható az ábrán?               3 pont 

 

 

 

                                                      támasz jelfogó 

 

d) Milyen esetekben alkalmazzák a fenti kialakítású jelfogót, mutassa be néhány példán!  

10 pont 

ha egy áramkörnek „emlékeznie kell” egy korábbi állapotra, pl. váltóvezérlés;  5 pont 

ha biztonsági okokból egy áramkör alaphelyzetbe állításához egy „aktív” működési 

lépésre van szükség, pl. valamilyen lezárás feloldása.  5 pont 

(bármely más helyes megoldás értékelhető, a kérdésre max. 10 pont adható) 
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4. Feladat  

a) Nevezze meg az áramkört, melynek (elvi) kapcsolása az ábrán látható?            4 pont 

Az ábrán egy útátjáró jelző vörös fényeinek áramköre látható.   

 

b) Ismertesse az áramkör működését, az egyes elemek feladatát!            16 pont 

Az áramkör két felváltva villogó piros (vörös) fénnyel ad jelzést a közúton 

közlekedőknek. Áramköri áganként két-két sorba kapcsolt izzó van. A villogó jelzés 

„sötét” periódusa esetén a másik villogó tápsínről, ellenálláson keresztül történik a 

táplálás, csökkentett árammal. 4 pont 

Az egyes elemek feladatai: 

A 4 A-es biztosító izzó-, foglalat- illetve egyéb zárlat esetén megszakítja az áramkört. 

 3 pont 

Az M jelfogó érintkezői bontják az áramkört. 3 pont 

A „V1” és „V2” fényellenőrző jelfogók az izzókon átfolyó áram hatására húznak meg, 

áramköri szakadás (pl. izzókiégés), illetve a jelfogó áramának lecsökkenése esetén 

ejtenek el. 3 pont 

A változtatható ellenállások az előírt üzemi áram beállítására szolgálnak.  3 pont 
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5. Feladat  

a) Egy szigetelt sín sínszálra kötött vezetéke leszakad. Milyen következményekkel jár ez 

dolgozó áramú, illetve állandó áramú szigetelt sín esetén?            10 pont 

Dolgozó áramú szigetelt sín esetén a vasúti jármű tengelye „zárja” az áramkört, ez jelzi 

a szakasz foglaltságát. A vezeték leszakadása esetén az áramkör a tengely hatására nem 

fog záródni, nem jelzi a foglaltságot. 5 pont 

Állandó áramú szigetelt sín esetén a vasúti jármű tengelye „rövidre zárja”, söntöli a 

szigetelt sín adóját és vevő a jel eltűnése miatt jelez „foglalt” állapotot. A vezeték 

leszakadás esetén a jel „eltűnik”, az áramkör folyamatosan foglaltságot jelez.        5 pont 

 

b) A váltófelvágás érzékelése milyen áramköri megoldással történik a váltóellenőrző 

áramkörben?  10 pont 

Váltófelvágáskor a hajtómű (görgős) érintkezője átvált, az ellenőrző jelfogó csévéje, 

valamint két kábelér (és egy motortekercs) kiiktatódik az áramkörből, ezáltal lecsökken 

az áramkör eredő ellenállása és a megnövekvő áramerősség hatására leold az 

áramkörben lévő biztosító.   

c) A biztosítóberendezésekben alkalmazott félvezető diódáknak milyen meghibásodásai 

lehetnek?   2 pont 

A diódák zárlatosak, vagy szakadtak lehetnek.  

d) Milyen következményekkel jár a váltakozó áramú fényáramkörök fényellenőrző 

jelfogójánál alkalmazott (Graetz-hídba kapcsolt) diódák meghibásodása?  8 pont 

A diódák zárlata esetén kisöntölődik a fényellenőrző jelfogó és elejt. Megnő az 

áramkörben folyó áram erőssége és lekapcsol a 0,6 A-es biztosító.  2 pont 

Egy áramútban lévő dióda szakadás esetén az izzón átfolyó áram lecsökken („szinusz” 

helyett „fél-szinusz”). A csökkenés mértékétől függően elejt a fényellenőrző jelfogó, 

vagy lecsökken a kibocsátott fény és ezzel a jelző láthatósága.  3 pont 

Mindkét áramútban lévő dióda szakadás esetén az áramkör megszakad, a fényellenőrző 

jelfogó elejt. 3 pont 
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6. Feladat  

a) Egy útátjáró biztosító berendezésnek milyen (a közút felé) jelzést adó szerkezetei lehetnek? 

6 pont 

Közúti jelző (fénysorompó). 2 pont 

Félsorompóval kiegészített fénysorompó. 2 pont 

Teljes csapó rudas sorompó, esetleg fényjelzővel kiegészítve. 2 pont 

b) Sorolja fel és ismertesse egy vonali sorompó lehetséges állapotait!  7 pont 

nyitott, közúti jelző fehér villogó, csapó rudak fent. 1 pont 

lezárt, közúti jelző két piros fénye felváltva villog, csapó rudak lent. 1 pont 

hiba (nem veszélyes meghibásodás: fehér, vagy 1 piros izzó kiégése, villogtatás hibája, 

hálózat kimaradása). 2 pont 

zavar (sötét - a  jelfogók, illetve a rendszer belső állapota nem felel meg az 

üzemállapotnak) . 3 pont 

c) Az alábbi ábrán egy vonali sorompó vonatérzékelő szakaszai láthatók. Egy motorkocsi 

„X” állomástól „Y” felé haladt, de baleset miatt megállt az „A3” szakaszt teljesen 

elhagyva, az „A1” előtt. A tanúk a baleset után a közúti jelzőn villogó fehér fényt 

láttak. A később kiérkező biztosítóberendezési műszerész „sötét” állapotban találta a 

közúti jelzőt. Elemezze és értékelje az útátjáró-biztosítóberendezés működését!  

12 pont 

 

a vonat teljes terjedelmével túlhaladt az A3 szakaszon, a fénysorompó oldása 

megkezdődött, megjelent a villogó fehér fény; 3 pont 

a vonat nem haladt át az A1 szakaszon, ezért a berendezés nem került alaphelyzetbe, 

 3 pont 

mivel a teljes feloldás nem történt meg, az időzítés letelte után a berendezés „zavar” 

állapotba került, a fények lekapcsolódtak a közúti jelzőről,  3 pont 

a leírtak alapján a berendezés üzemszerűen, jól működött  3 pont 

  

„X” áll. „Y” áll. A2 A4 A3 A1 



Versenyzői kód:  56  
 

10/12 

 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet  

54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész 
 

7. Feladat  

Ismertesse, hogyan biztosítható a távközlő- és biztosító berendezések folyamatos energia 

ellátása! 

a) Hogyan működik alaphelyzetben az energia ellátás?               8 pont 

A folyamatos energia ellátást igénylő berendezések alaphelyzetben a helyi 

áramszolgáltató által szolgáltatott háromfázisú 3 x 400/230 V 50Hz frekvenciájú 

hálózatról működik. Ezt nevezzük főhálózatnak. Ezt a hálózatot a szintfigyelő 

áramkörök, és a fázissorrend figyelő áramkör folyamatosan ellenőrzi. 

  

b) Írja le, hogyan működik a szükséghálózat!                8 pont 

A szükséghálózat önműködően lép működésbe, ha a fő- vagy a tartalék hálózat 

valamilyen oknál fogva nem tud teljes értékű táplálást biztosítani. A villamos energiát 

ilyenkor az akkumulátor telepekkel tudjuk biztosítani. Ez az egyen feszültségű energia 

közvetlenül általában csak a jelfogók és az egyen feszültségű fogyasztók számára 

alkalmasak. Ezért régebbi állomásokon umformerrel (motor-generátorral), újabb 

állomásokon háromfázisú inverterrel kell az egyen feszültségű energiát háromfázisú 50 

Hz frekvenciájú energiává alakítani. 

  

c) Mi a szerepe a Diesel aggregátornak?                 9 pont 

A tartalékhálózat hosszabb áramkimaradásnál szolgáltat energiát. A Diesel motor 

szolgáltatja a nyersolaj elégetéséből előállított mechanikai energiát, amit azután egy 

forgó géppel villamos energiává alakítunk. Általában Diesel motor által hajtott 

háromfázisú generátort alkalmazunk. A motor lehet kézi indítású, ilyenkor a megfelelő 

üzemi állapot és fordulatszám beállítása után a kezelő végzi el az átkapcsolást. Újabb 

állomásokon automatikusan indul a Diesel motor, melynek hűtővíz hőmérsékletét 

folyamatosan 80 C hőmérsékleten tartják. Ilyenkor az átkapcsolás is automatikusan 

történik 
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8. Feladat 20 pont 

Az alábbi állítások közül válassza ki az Ön által helyesnek tartott válaszok betűjelét! 

(Kérdésenként csak egy helyes válasz van!) 

- Az XJ jelfogók beépíthetők jelfogóegységekbe is, melyek jellemzői: 

a) Zárt ház, amibe legfeljebb 12 db 9 érintkezős jelfogó és egyéb szerelvények 

helyezhetők el.  2 pont 

b) Legfeljebb 11 x 9 =99 kivezetése van. 

c) A 9 érintkezőnél többet tartalmazó jelfogók mindig a felső mezőkbe kerülnek. 

- A biztosítóberendezésekben támaszjelfogót alkalmaznak: 

a) jelfogó elejtetésére: a két csévére ellentétes irányú áramot kapcsolva az ellentétes 

irányú gerjesztések „kioltják” egymást, a jelfogók elejtenek 

b) ha egy áramkörnek „emlékeznie kell” egy korábbi állapotra, pl. 

váltóvezérlés.  2 pont 

c) áramkörök galvanikus elválasztására: pl. nyomógomb jelfogó áramkör. 

- Jelzést adó alkatrészük szerint a jelzők lehetnek: 

a) biztosítottak. 

b) fényjelzők.  2 pont 

c) önműködőek. 

- Tengelyszámlálós foglaltság ellenőrzés esetén: 

a) Irány-érzékeny legyen.  2 pont 

b) A működése 15…100 km/h sebességtartományban garantált legyen. 

c) Érzékelje a járművek mágneses sínfékét. 

- Szigeteltsínes foglaltság ellenőrzés esetén: 

a) Váltakozó áramú sínáramkör esetén a szigetelt mezők hossza maximum 

2500 méter lehet.  2 pont 

b) Váltakozó áramú sínáramkör esetén a szigetelt mezők minimális hossza 52 méter 

lehet. 

c) A sönt ellenállásnak minél nagyobbnak kell lennie. 
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- Vonat által vezérelt útátjáró biztosítóberendezés esetén: 

a) Alapállásban (nyitott helyzet) a közúti jelzők sötétek és a csapórudak 85 fokos 

helyzetben vannak 

b) Nyitási parancs esetén, amikor a csapórudak elérik a 45 fokos helyzetet, a közúti 

jelzőkön megszűnnek a villogó piros fények. 

c) Vonat általi lezárás esetén a közúti jelzőkön megjelenik a felváltva villogó 

piros fény és megkezdődik a 12 másodperces elővillogási idő, ha van 

csapórúd.  2 pont 

- Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer: 

a) Szokásosan használt rövidítése: ERTMS 

b) Három alrendszerből áll: pályamenti (TSS), járműfedélzeti (OBS/OBU) és 

kapcsolástechnikai (SSS). 

c) Alapvető funkcióit tekintve vonatbefolyásoló rendszer.  2 pont 

- Az alábbiak közül melyik NEM tartozik a számítógépes Központi Forgalomellenőrző 

(KÖFE) rendszer funkciói közé: 

a) Menetirányítás, menetrendkezelés. 

b) Mozdonyirányítás, konfliktuskezelés. 

c) A helyi biztosítóberendezések kezelése.  2 pont 

- Az európai szabványok a nagybiztonságú rendszerek működésével kapcsolatban 

úgynevezett biztonsági szinteket (SIL, Safety Integrity Level) határoznak meg. 

a) Ezeket nem alkalmazzák vasúti biztosítóberendezések esetén. 

b) A SIL0 a nem biztonsági berendezésekre vonatkozik.  2 pont 

c) SIL4-es biztonsági szint esetén folyamatos üzemű berendezésekre az óránkénti, 

vagy esetenkénti meghibásodás valószínűsége: 10-2 … 10-3 . 

- A biztosítóberendezésekkel szemben megfogalmazott fail-safe elv: 

a) Kezelésük áttekinthető legyen. 

b) Biztonságos működésűek legyenek, azaz a berendezésekben keletkező 

meghibásodások esetén se okozzanak balesetet.  2 pont 

c) Tegyék lehetővé a kiszolgáló személyzet létszámának csökkentését. 

 


