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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: 

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

o a számított adat vagy mutató megnevezését, 

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

o a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

o Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, ha a 

megoldás egyébként helyes! 

o Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

o A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! A rajzok készülhet 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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A gyártelepen egy üzemegységben általános felújítást végeznek. Ebbe a feladatba a villamos 

rekonstrukció is bele tartozik. A vezetékezés, az áramköri elemek is felújításra kerülnek. Az 

új szerelvények mellett egy-egy már meglévő villamos berendezést megtartanak és tovább 

használnak. A cél az, hogy a szakszerűen kialakított villanyszerelés biztosítsa a modern 

munkakörnyezet és a gazdaságosság elvárásait is. 

 

1. Feladat 10 pont 

Az üzemegység táplálása önálló csatlakozó vezetékkel lesz kialakítva. 

Az energia-ellátása háromfázisú ( 230/400 V ) táplálással történik. 

A csatlakozóvezeték NAYY-J 4 x 50 mm2 keresztmetszetű földkábel, a vezetőér anyag 

alumínium. 

Az alumínium fajlagos ellenállása 0,0286 Ωmm2/m (ƍ). 

A csatlakozóvezeték 20 méter hosszú. 

 

A tervezett 125 A terhelő áramnál határozza meg a csatlakozóvezeték feszültségesését. 

 

 

 

Vezeték ellenállása Rv = 2 l* ƍ / A 

2*20 m*0,0286 Ωmm2/m / 50 mm2 = 0,023 ( 0,0228 ) Ω 

 

         5 pont 

Feszültségesés Ue = I*R = 125 A* 0,023 Ω  = 2,87 V  

I = 125 A   

 R = 0,023 Ω 

         5 pont 
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2. Feladat 4 pont 

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

háromfázisú áram-védőkapcsolóval kiegészítve. 

A helyiségek energia-ellátása háromfázisú ( 230 /400 V ) táplálással történik. 

 

A hibavédelem ellenőrzésénél a hurokimpedanciát az alábbi képlettel számolhatjuk: 

     Zs x Ia   Uo 

 

Mekkora a képletben az Uo értéke? 

 

Válassza ki a helyes választ a megadott Uo értékre vonatkozóan. 

- húzza alá a helyes megoldást - 

a) 50 V 

b) 230 V 

c) 400 V 

 

3. Feladat 6 pont 

Egy dugaszolóaljzat leszerelése előtt be akarják azonosítani a vezetékeket. A vezetékek fekete 

színűek. A feladatot feszültség méréssel végzik. 

A dugaszolóaljzat három csatlakozási pontja ( A, B, C ) között az alábbi  

feszültség értékeket mérik: 

 

A – B  230   V  

A – C  az áram-védőkapcsoló lekapcsol 

B – C  nulla V 

 

Azonosítsa be a csatlakozási pontokat! 

Írja a csatlakozási pont jelölése mellé ( A, B, C ) a villamos jelölést ( L, N, PE ). 

 

L – fázis  N – nulla  PE – védővezető 

 

Csatlakozási pont jele Villamos jelölés 

A L fázis 

B N nulla 

C PE védővezető 
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4. Feladat 6 pont 

Az elosztótáblán az egyik kismegszakító adattábláján az alábbi adatok találhatók: 

 

CE 

B 16 

230/400V 

6000 

 

Válassza ki az adattábla alapján az adott kismegszakítóra vonatkozó helyes megállapításokat. 

- húzza alá a helyes válaszokat ( több helyes válasz is lehetséges) – 

 

a) a kismegszakító csak 16 Volt feszültség felett alkalmazható 

b) a kismegszakító névleges feszültsége 230/400 V váltakozó feszültség 

c) a kismegszakító 230 V váltakozó- és 400 V egyenfeszültségen alkalmazható 

d) a kismegszakító zárlati szilárdsága 6 kA 

e) a kismegszakító a hibavédelem hatékonyság növelésének eszköze 

f) a kismegszakító névleges áramerőssége 16 A 

g) a 6000 a kismegszakító védettségére utal 

h) a 6000 azt jelenti, hogy 6000 órát üzemelhet 

i) a kismegszakító C kioldási karakterisztikájú 

j) a kismegszakító CE karakterisztikájú 

k) a kismegszakító csak zárlatvédelemre alkalmazható 

 

Minden rossz válasz pont levonást jelent. 

 

Javítás: 3 x 2 pont / helyes válasz = 6 pont 

Minden rossz válasz 2 pont levonást jelent – mínusz 2 pont / rossz válasz,  

DE nulla pont lehet minimum a feladat értékelése. 
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5. Feladat 12 pont 

Az egyik műhelyben egy elektromos hőntartó kemencét használnak. 

Kettő fűtési fokozaton működik a kemence.  

 

A kemencében három darab azonos nagyságú fűtőellenállás van beépítve. 

A táplálás egyfázisú feszültség ( 230 V ). 

Az ellenállások az alábbi kettő villamos kapcsolásban vannak kialakítva. 

 

I.  II. P =  1322,5 W 

 

A II. kapcsolásban a teljesítmény felvétele a kemencének 1322,5 W. 

 

Az I. kapcsolásban határozza meg a kemence teljesítmény felvételét! 

 

 3 x 2 pont 

I = P / U = 1322,5 W / 230 V = 5,75 A 

Re = U / I = 230 V / 5,75 A = 40 ohm 

R1 = Re * darab = 40 ohm * 3 darab = 120 ohm 

 

 3 x 2 pont 

 

Re = (120 / 2) + 120 ohm = 180 ohm 

I = U / Re = 230 V / 180 ohm = 1,27 A 

P = U*I = 230 V * 1,27 A = 292 W 
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6. Feladat 6 pont 

A 12. feladatban szereplő 4. áramkörnek rajzolja le a működési kapcsolási rajzát. 

4. áramkör: vegyes áramkör, ahol, a helyiség világítására 1 darab két 

áramkörös világítótest van elhelyezve a mennyezeten. A világítást 

vezérlő 1 darab két áramkörös kapcsolót a munkatérben, az irattár 

bejárati ajtajától balra helyezzük el. Az irattárba belépve, a bejárati 

ajtótól balra lévő falon 1 darab egyes egyfázisú dugaszolóaljzat van 

szerelve. 

 

- egészítse ki az alábbi rajzot -  
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Megoldás 

 

 

 

 

Javítás: 

kapcsoló helyes bekötése      2 pont 

dugaszolóaljzat helyes bekötése     2 pont 

lámpatest helyes bekötése ( PE vezető csak ki van vezetve ) 2 pont 

 

Csak hibátlan részmegoldásra lehet pontot adni. 
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7. Feladat 6 pont 

Matrica nélküli kapcsolókat kell válogatni.  

Három fajta kapcsolót – kétpólusú kapcsoló, két áramkörös (csillár) kapcsoló, váltókapcsoló – 

kell kiválogatni. A feladatot szakadásvizsgálóval végzik. 

A vizsgálat eredménye alapján írja be a kapcsoló típusát. 

  Vizsgálati pontok 

 

 

Működtető billentyűk 

száma 

 Alaphelyzetben Átkapcsolt 

állapotban 

Kapcsoló 

típusa 

darab     

 

1 

 

 

 A-B    nyitott 

A-C    nyitott 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     nyitott 

C-D    nyitott 

A-B    nyitott 

A-C    zárt 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     zárt 

C-D    nyitott 

 

kétpólusú 

kapcsoló 

 

1 

 

 A-B    nyitott 

A-C    zárt 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     nyitott 

C-D    nyitott 

A-B    nyitott 

A-C    nyitott 

A-D    zárt 

B-C     nyitott 

B-D     nyitott 

C-D    nyitott 

 

 

váltókapcsoló 

 

 

 

 

2 

 

 

1. 

billentyű 

 

 

 

 

2. 

billentyű 
1.  

A-B    zárt 

A-C    nyitott 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     nyitott 

C-D    nyitott 

A-B    zárt 

A-C    zárt 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     nyitott 

C-D    nyitott 

 

 

 

 

két áramkörös, 

csillárkapcsoló 

A-B    zárt 

A-C    nyitott 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     nyitott 

C-D    nyitott 

A-B    zárt 

A-C    nyitott 

A-D    nyitott 

B-C     nyitott 

B-D     zárt 

C-D    nyitott 
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8. Feladat  4 pont 

A szellőztető rendszer háromfázisú aszinkronmotorral van kialakítva. 

A motor hőkioldóval van ellátva. 

 

Milyen értékre kell beállítani a hőkioldót? 

- Húzza alá a helyes választ – 

 

a) a motor névleges áramának értékére 

b) a motor névleges áramának 1,2-szeresére 

c) a motor névleges áramának 0,8-szorosára 

 

 

9. Feladat 6 pont 

A „hagyományos” világító testeket modern, LED-es világító testekre cserélik. 

A világító testekben 36 darab 60 W-os izzót cserélnek 10 W-os LED-es izzóra. 

Hányszor lesz kisebb a havi villamosenergia fogyasztás díja 20 munkanap esetében, ha a 

vizsgált időszakban az átlagos napi működése egy darab izzónak 5 óra, és a villamosenergia 

díja 42 Ft / KWh. 

 

Számítsa ki a „hagyományos” és LED-es izzók esetében is a havi díjat, és úgy adjon választ a 

kérdésre. 

 

 

„Hagyományos” világítótestek esetén: 

36 darab * 0,060 KW * 5 óra * 20 nap * 42 Ft / KWh = 9072 forint 

 

LED-es világítótestek esetén: 

36 darab * 0,010 KW * 5 óra * 20 nap * 42 Ft / KWh = 1512 forint 

 

A havi villamosenergia fogyasztási díja: 9072 forint / 1512 forint = 6 hatszor lesz kisebb 

 

Javítás: 3 x 2 pont 

  



Versenyzői kód:  35  
 

11/16 

 

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

34 522 04 Villanyszerelő  

10. Feladat 4 pont 

A villanyszerelési szakmai feladatok záró feladatai közé tartozik a szerelői ellenőrzés, üzembe 

helyezés. 

Milyen konkrét feladatokat kell ebben a munkafázisban elvégezni? 

 

Szerelői ellenőrzés, üzembe helyezés 

 - folytonosságvizsgálat  

 - szigetelési ellenállás ellenőrzése  

 - feszültség alá helyezés 

 - működési próba 

 

 

11. Feladat 4 pont 

Válassza ki az alábbi megállapításokból a szerelői ellenőrzésre vonatkozó helyes 

megállapítást! 

- húzza alá a helyes választ – 

 

a. Szerelői ellenőrzésnél az érintésvédelemhez tartozó vezetékeket, berendezéseket nem 

kell ellenőrizni, azt a felülvizsgáló végzi. 

b. A szerelői ellenőrzésnél a berendezést megbontás nélkül szemrevételezéssel 

ellenőrzik. 

c. A szerelői ellenőrzést csak új villamos berendezés létesítése esetén kell elvégezni. 
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12. Feladat 32 pont 

Tervezze meg az irodarész villamos áramköreit az alábbi szempontok szerint: 

 

Az irodarésznek a villamos áramköreit kell megtervezni, villamos számításokat végezni. 

 

- Az áramkörök táplálása a munkatér udvari 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 háromfázisú ( 230 / 400 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 1,4 m. A helyiség falazatának anyaga tégla. 

Az irodarész három önálló helyiségből áll: 

Munkatér, irattár, szoc.helyiség. 

A munkatér általános világításához a 4 darab fénycsöves lámpatest az alaprajzon el van 

helyezve. 

 

A munkatérben 3 önálló áramkört alakítson ki. 

1. áramkör: világítási áramkör, 

amelyben a 4 darab egyfázisú fénycsöves lámpatest működtetésére a 

bejárati ajtónál jobbra elhelyezett 1 darab hárompólusú kapcsoló 

szolgál. 

2. áramkör: dugaszolóaljzat áramkör, 

amelyben a 2 darab kettős egyfázisú dugaszolóaljzatot a bejárati 

ajtótól jobbra lévő falon helyezzük el. 

3. áramkör: dugaszolóaljzat áramkörök, 

amelyben a 3 darab kettős egyfázisú dugaszolóaljzatot az udvari 

bejárati ajtón belépve a helyiségbe, a jobbra lévő falon, az ablakok 

alá helyezzük el. 
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Az irattárban 1 önálló áramkört alakítson ki. 

4. áramkör: vegyes áramkör, 

ahol, a helyiség világítására 1 darab két áramkörös világítótest van 

elhelyezve a mennyezeten. A világítást vezérlő 1 darab két áramkörös 

kapcsolót a munkatérben, az irattár bejárati ajtajától balra helyezzük el. 

Az irattárba belépve, a bejárati ajtótól balra lévő falon 1 darab egyes 

egyfázisú dugaszolóaljzat van szerelve. 

A szoc.helyiségben 2 önálló áramkört alakítson ki. 

5. áramkör: világítási áramkör,  

 amely 1 darab két áramkörös kapcsolóval működtetett, a helyiség két 

rekeszében ( M1, M2 ), a mennyezetek közepén elhelyezett 1 - 1 darab 

( 2 darab ) egy áramkörös világítótestből áll. A kapcsoló a helyiségben, a 

rekeszek bejárati falán van elhelyezve. 

6. áramkör: vegyes áramkör, 

 a rekeszek előtti térben a világítást 1 darab fénycsöves lámpatest 

biztosítja, amelynek kapcsolója a munkatérben, a szoc,helyiség bejárati 

ajtajától balra van elhelyezve.  

Közvetlenül a kapcsoló alá van szerelve 1 darab egyes egyfázisú 

dugaszolóaljzat. 

 

7. áramkör: világítási áramkör, 

az udvari bejáratnál van felszerelve a helyiségen kívül, a munkatérből 

kilépve, az ajtótól jobbra 1 darab mozgásérzékelős világítótest, amelyet 

az udvarról belépve balra kialakított 1 darab kétpólusú kapcsoló vezérel. 

 

 

Az irodarész villamos áramköreit a feladat után lévő alaprajzon tervezze meg. 
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Villamos szerelvények rajzjelei 

 

  egyes egyfázisú dugaszolóaljzat 

 

 kettős egyfázisú dugaszolóaljzat 

 

 kétpólusú kapcsoló 

 

 hárompólusú kapcsoló 

 

 két áramkörös kapcsoló 

 

  egy áramkörös világítótest 

 

 két áramkörös világítótest 

 

 mozgásérzékelős világítótest 

 

 

 fénycsöves lámpatest 
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MEGOLDÁS 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes áramkörök előírás szerinti kialakítása                             7 x 4 pont 

Szakszerűség                                                                                   2 pont 

Esztétika                                                                                          2 pont 
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Irodarész alaprajza 

 

 
 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

 


