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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: legalább két tizedes, szögfüggvények értékeinél legalább három 

tizedes. 

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

dolgozzon! 

3.) Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

4.) Ha valamely feladat megoldásánál téveszt és javítja önmagát, pontosan jelölje, 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.) Rajzok készítésénél törekedjen a szabványos ábrázolási módok, szabványos rajzjelek 

használatára. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ...... pont / 10 pont 

Az alábbi kapcsolás adatai a következőek: 

Ug=30V; R1=0,5kΩ; R2=0,7kΩ; R3=1,8kΩ; R4=680Ω; R5=400Ω 

 

 

a.) Határozza meg üresjárásban az A-B pontok között mérhető feszültséget!  

b.) Határozza meg a kapcsolás A-B pontokra vonatkoztatott eredő ellenállását! 

c.) Az A-B kapcsokat egy Rt = 1,8kΩ-os ellenállással zárjuk le. Mekkora teljesítmény 

keletkezik Rt lezáró ellenálláson? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Feladat ...... pont / 8 pont 

Nevezze meg az alábbi rajzjeleket!               4x2 pont 
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3. Feladat  ...... pont / 5 pont 

Készítse el „K1” és „K2” mágneskapcsoló vezérlésének a rajzát úgy, hogy a következő 

feltételek teljesüljenek: 

A rajz elkészítésénél tartsa be a villamos ábrázolás szabályait! 

Két záró NB1 és NB2 és két nyitó NKi1 és NKi2 nyomógomb áll rendelkezésére. Továbbá K1 

és K2 mágneskapcsoló melynek van két-két záró (NO) érintkezője. 

 

A mágneskapcsolók meghatározott sorrendben működnek egymás után. 

 

− Bekapcsolási sorrend: először NB1-vel bekapcsolható (K1), majd ezután NB2-vel 

bekapcsolható (K2) 

− Kikapcsolási sorrend: először NKi2-vel kikapcsolható (K2), majd ezután NKi1-vel 

kikapcsolható (K1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Feladat ...... pont / 10 pont 

Egészítse ki a mondatokat, hogy helyesek legyenek!         10x1 pont 

 

− A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás alapvető műszaki feltételeit az 

___________________                        _ _  szabvány tartalmazza. 

 

− Az IP6X védettség azt jelenti, hogy a készülék ____________________ _. 

 

− Az IPX4 védettségi jelölés azt jelenti, hogy a készülék _________        ___________ _ 

ellen védett. 

 

− Túláram esetén két egymás után elhelyezett olvadó biztosító működése akkor lesz 

szelektív, ha a névleges áramaik között legalább ____________________ _  különbség 

van. 

 

− Ha TN rendszerben a védővezető szakadt, a szakadás utáni hálózatrészen testzárat 

esetén a készülékek testein __________        __________ _  jelenlétével kell számolni. 
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− Kétsarkú kapcsolót akkor alkalmazunk, ha __________________    __ _  vezetőt meg 

kell bontani a kapcsolási művelet során (leválasztó kapcsoló). 

 

− 300mA névleges kioldó hibaáramú egyfázisú (230V) áram-védőkapcsolót legfeljebb 

____________________ _  ellenállású hiba hurokimpedencia esetén működik biztosan.  

 

− H07V-U jelölésű vezeték jelölésében az U betű azt jelenti ____________________ _  

és így a vezeték csak rögzített szerelésre alkalmas. 

 

− A túlfeszültségvédelmi eszközöket mindig az aktív és a ____________________ _  

vezetők közé kell kötni. 

 

− Egy áramkörben, ha a fázis vezető keresztmetszete nem nagyobb 16mm2-nél a védő 

vezető keresztmetszete nem lehet kisebb ____________________ _ . 

 

5. Feladat             ...... pont / 6 pont 

Készítsen vázlatot háromfázisú TN-C rendszer általános felépítéséről, és magyarázza a betűk, 

vagyis a TN-C jelentését, felépítését! A rajz elkészítésénél tartsa be a villamos ábrázolás 

szabályait! 
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6. Feladat ...... pont / 12 pont 

Egy háromfázisú aszinkronmotor adatai a következőek: 

Névleges fordulatszám:   nn= 725 1/min, 

Névleges teljesítmény:  Pn= 45kW,  

Névleges teljesítménytényező:  cosn= 0,84 

Névleges hatásfok:    n=90% 

Névleges feszültség:   Un=3x400V, f=50Hz 

A ventillációs és csapágysúrlódási veszteségektől eltekintünk! 

 

a) Határozza meg a motor névleges forgató nyomatékát! 

b) Határozza meg a motor névleges szlipjét! 

c) Határozza meg a motor indítási áramát, ha az a névleges áramának 3,5 szerese! 

d) Határozza meg a motor összes veszteségét! 

e) Határozza meg a motor forgórész veszteségét! 
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7. Feladat  ...... pont / 12 pont 

Egy háromfázisú transzformátor (NALÖ 1600/10) adatai a következőek: 

Kapcsolási csoport:     Dy05 

Névleges teljesítmény:   Sn = 1600kVA 

Névleges primer feszültség:   U1n = 10kV 

Névleges szekunder feszültség:  U2n = 400/231V 

Névleges üresjárási veszteség  P0n = 3,2kW; cosφ0 = 0,12 

Névleges rövidzárási veszteség  PZn = 15,6kW; cosφZ = 0,35 

Névleges százalékos rövidzárási feszültség: n = 6% 

 

a) Határozza meg a transzformátor primer és szekunder névleges vonali és fázis áramait! 

b) Határozza meg a transzformátor menetszám áttételét! 

c) Határozza meg, a transzformátor névleges primer rövidzárási feszültségét! 

d) Határozza meg, a transzformátor legkisebb szekunder fázis feszültségét névleges 

terhelés esetén! 

e) Határozza meg a transzformátor primer üresjárási áramát!  

f) Határozza meg a transzformátor szekunder rövidzárási áramát! 

g) Határozza meg a transzformátor névleges hatásfokát, ha a terhelés teljesítmény 

tényezője: cosφ=0,9!  

 

Megoldás helye:  



Versenyzői kód:  10  
 

8/12 

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

Megoldás helye:  
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8. Feladat ...... pont / 12 pont 

Egy elosztó vezeték szimmetrikus háromfázisú fogyasztókat táplál, melyen a megengedett 

feszültségesés nem lehet nagyobb 1%-nál. A névleges feszültség Un=3x400V, f=50Hz. A 

vezeték fajlagos ellenállása ρ=0,0175Ωmm2/m. 

 
l1=20m; l2=30m 

P1=35kW; cosφ1=0,8; P2=48kW; cosφ2=0,8 

 

Műanyag szigetelésű vezetékek szabványos vezeték keresztmetszete és terhelhetősége: 

Keresztmetszet (mm2) 16 25 35 50 70 95 120 150 

Terhelhetőség (A) 51 65 86 110 140 175 205 235 

 

a) Határozza meg a vezeték végigfutó keresztmetszetét a feszültségesésre történő méretezés 

alapján!  

b) Ellenőrizze a vezeték keresztmetszetét melegedésre! 
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9. Feladat ...... pont / 10 pont 

Egy háromfázisú (Un=3x400V, f=50Hz) fogyasztó csoport adatai a következőek:  

− Aszinkron motor névleges teljesítménye: P1n = 55kW; teljesítménytényező: cos1= 

0,8; hatásfok: 1=90% 

− Villamos ellenállás fűtés teljesítménye: P2 = 35kW 

− Fázisjavító kondenzátor egység:Q3 = -20kvar 

 

a) Határozza meg a fogyasztó csoport hálózatból felvett hatásos és meddő teljesítményét! 

b) Határozza meg a fogyasztó csoport hálózatból felvett látszólagos teljesítményét, és eredő 

teljesítmény tényezőjét!  
c) Még további mekkora kapacitív meddő teljesítményű fázisjavító egységre van szükség, 

hogy a teljesítménytényező cosφj=1 legyen, változatlan hatásos teljesítmény mellett?  
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10. Feladat ...... pont / 15 pont 

Határozza meg a generátor kapcsain háromfázisú rövidzárlat esetén a zárlati áram állandósult 

effektív értékét! A számítás során x’ (redukált reaktancia) vagy ε (százalékos reaktancia) 

módszert használjon, és készítse el a hálózat helyettesítő képét is!  

 
A transzformátorok adatai: ST1= ST2= ST3= 50MVA; εT1= εT2= εT3= 10%;  

A generátor adatai: SG= 100MVA; εG= 15%; 

A mögöttes hálózat zárlati teljesítménye: SH1= SH2 =100MVA 

 

Megoldás helye:  
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Megoldás helye: 


