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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 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

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

dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész) 

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 versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat  

Egy Deprez műszer adatai: 

•  alapműszer: 25 A; 100 mV; 

•  skálaterjedelem (1) 100°; a hozzá tartozó méréshatárok: 0,1 A; 1 A; 10 A; 

•  skálaterjedelem (2) 30°; a hozzá tartozó méréshatárok: 0,03 A; 0,3 A; 3 A; 

A műszerrel egy 24 V-os tápegységről kívánjuk megmérni egy R = 10 -os ellenállás 

áramfelvételét. Valóságos esetben (a műszer belső ellenállása nem hanyagolható el) az 

áramkörben meg fog nőni az ellenállás. 

a) Készítse el a mérés kapcsolási rajzát! 5 pont 

 

 

 

 

 

 

 

b) Számítsa ki az alapműszer belső ellenállását!  2 pont 

== k
A

mV
Rb 4

25

100


 

c) Melyik a méréshez használandó „optimális” méréshatár? Mekkora ekkor a műszerállandó?   

  4 pont 

Méréshatár: AA
V

34,2
10

24
→=


; (2 pont) 

műszerállandó: =


A
A

1,0
30

3
 (2 pont) 

d) Hány fok lenne a műszer kitérése, ha ellenállása 0 lenne?  2 pont 

 

→= 2430:3:4,2 x  

 

 

 

 

 

A 

24V 

~ 

R=10 
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e) Mekkora a valóságban a műszer sönt ellenállása?  2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

=
−

= 0,0333336
253

100

AA

mV
RS


 

f) Rajzolja fel a 24 V-os tápegységre kötött ellenállások (méréshez használt, műszer belső és 

sönt) kapcsolási rajzát!  3 pont 

 

 

 

 

g) Mekkora a 24 V-os tápegységre kötött ellenállások eredője?  2 pont 

=
+

+= 0,033331
0,03333364000

0,0333336*4000
10eR  

h) Mekkora a valóságban folyó áram?  2 pont 

 

A
mVV

I 39,2
10

10024
=



−
=  vagy A

V
I 39,2

03333,10

24
=


=  

i) Mekkora a mérési hiba abszolút és relatív értéke?  4 pont 

Ahabsz 01,039,24,2 =−=  (2 pont) 

%417,0
4,2

39,24,2
=

−
=relh  (2 pont) 

j) Hány fok a valóságban a műszer kitérése?  2 pont 

→ 9,2339,2 A  

k) Értékelje a mérési hibát gyakorlati szempontból!  2 pont 

Egy univerzális műszernél a gyakorlatban ez a hiba megengedhető. Különleges laboratóriumi 

műszereknél figyelembe kell venni.  

 

100mV 

Rb RS 

25 A 

3A 

Rb 

RS 

R=10  
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2. Feladat  

a) Nevezze meg az áramkört, melynek (elvi) kapcsolása az ábrán látható?  1 pont 

Az ábrán egy (főjelző) váltakozó áramú (vörös) fényáramköre látható.  

b) Egészítse ki az áramkör működéséhez szükséges elemekkel a szaggatott vonallal jelölt 

részt!  4 pont 

Az ábrát a Graetz-hídba kapcsolt diódákkal kell kiegészíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis 

Vts 

S1Z 

V 

Rsz V 

0,6A 
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c) Ismertesse az egyes elemek feladatát!  9 pont 

A 0,6A-es biztosító izzó-, foglalat- illetve egyéb zárlat esetén lekapcsolja az áramkört. (1 

pont) 

Az S1Z fényellenőrző jelfogó nyugalmi érintkező szabad fény megjelenése esetén bontja az 

áramkört. (2 pont) 

A fényellenőrző jelfogó táplálása a Graetz-hídba kapcsolt (kétutas egyenirányítást adó) 

diódákon keresztül történik. (2 pont) 

A „V” fényellenőrző jelfogó a bekapcsolási áramlökés hatására húz meg, áramköri szakadás 

(izzókiégés), illetve a jelfogó áramának lecsökkenése (pl. dióda szakadás) esetén ejt el. (2 

pont) 

Az „Rsz” változtatható ellenállás az előírt üzemi áram beállítására szolgál.  (1 pont) 

Az izzó a lámpafejben van, a sebességjelzési rendszernek megfelelő utasítást adja. (1 pont) 

d) Milyen következményekkel jár a kiegészítésként berajzolt elemek meghibásodása?  6 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. (1 pont) 
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3. Feladat 30 pont 

Az alábbi táblázat egy Spherolok retesz szerkezettel felszerelt, MA HVH01-K típusú 

elektrohidraulikus váltóhajtóművel mozgatott kitérőn végzett mérések eredményeit 

tartalmazza. 

Az elvégzett mérések:  

•  állítóerő; 

•  felvágási próba; 

•  visszamaradó erő; 

•  vonat alatti mérés; 

•  4 mm-es akadály próba. 

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

Sorsz. Mérés megnevezése Mérés iránya Erőérték (kN) Megjegyzés 

1. Vonat alatti mérés E 0,03 --- 

2. Vonat alatti mérés K 0,03 --- 

3. Visszamaradó erő E 0,45 --- 

4. Visszamaradó erő K 0,30 --- 

5. Állítóerő E-K 1,45 
Van villamos 

végállás ellenőrzés 

6. Állítóerő K-E 1,48 
Van villamos 

végállás ellenőrzés 

7. 4 mm-es akadály próba E-K 5,20 
Nincs villamos 

végállás ellenőrzés 

8. 4 mm-es akadály próba K-E 4,55 
Nincs villamos 

végállás ellenőrzés 

9. Felvágási próba E 10,30 
A váltó elvesztette 

villamos ellenőrzését 

10. Felvágási próba K 10,60 
A váltó elvesztette 

villamos ellenőrzését 

Pontozás: mérés megnevezés: 2…2 pont 

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

szemben támasztott követelmények) 10 pont 

Az állítóerő szintje az egyszerű kitérőkre meghatározott erősávon belüli. (2 pont) 

A visszamaradó erő szintje az egyszerű kitérőkre meghatározott erősávon belüli. (2 pont) 

A beszabályozottság a 4 mm-es akadálypróbákkal vizsgálva megfelelő. (2 pont) 

Az elektrohidraulikus váltóhajtómű a vizsgálatok szerint kielégíti a hajtóművekkel szemben 

támasztott hármas követelményt. (Állítás, ellenőrzés, rögzítés) (4 pont) 
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4. Feladat   

a) Az ábrán egy 75 Hz-es sínáramkör elvi felépítése látható. Nevezze meg az egyes elemeket!  

 9 pont 

P: jelzési parancsot meghatározó áramkör ...................................................................................  

ÜA: ütemadó ................................................................................................................................  

ÜK: ütemkövető ...........................................................................................................................  

G: generátor ..................................................................................................................................  

Cs: csatolótag ...............................................................................................................................  

Szi: szigeteltsín .............................................................................................................................  

Szü: frekvenciaszűrő ....................................................................................................................  

V: vevő áramkör ...........................................................................................................................  

K: kiértékelő áramkör ...................................................................................................................  

Pontozás: minden helyes megnevezés: 1…1 pont 
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b) Rajzolja fel az ütemadóval (a megadott ütemekhez) adható jelsorozatokat! Rajzolja be az 1-

es ütem ábrájába a TC időt! Rajzolja be a 2-es ütem ábrájába a t1; t2; t3 időket!  9 pont 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

Pontozás: minden helyes jelsorozat: 1…1 pont 

 a két berajzolt idő: 2…2 pont 

c) Adja meg t1; t2; t3 idők arányát:  2 pont 

t1:t2:t3= 1:2:4  

2 

1 

4 

3 

X 

t1 t2 t3 

TC 
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5. Feladat  

a) Az ábrán egy vonali sorompó helyszínrajzi elrendezés látható. Nevezze meg (írja be) a 

rajzon megjelölt „szakaszokat” és „pontokat”! 10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontozás: minden helyes megnevezés: 2…2 pont 

 

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

 3 pont 

Közúti jelző (fénysorompó) (1 pont) 

Félsorompóval kiegészített fénysorompó (1 pont) 

Teljes csapó rudas sorompó, esetleg fényjelzővel kiegészítve (1 pont) 

c) Sorolja fel és jellemezze röviden egy vonali sorompó lehetséges üzemállapotait!  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) 

Bekapcsoló és 

irányérzékelő pont 

Irányérzékelést 

feloldó pont 

Közelítési szakasz Lejárati szakasz 

Kikapcsoló pont 

Közlekedési 

irány 
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6. Feladat 

a) Nevezze meg az ábrán látható sínáramköri elemet!  2 pont 

Vágányfojtó (drosszel) transzformátor  

 

b) Rajzolja be az ábrába (sínszálak, sínáramköri elem) a sínáramkör „hasznos” és „zavaró” 

áramait! 6 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hasznos” jel (3 pont) 

„Zavaró” jel (3 pont) 

 

c) Az ábrán egy állomás bejárati jelzője és a csatlakozó térköz szakaszok láthatók. 

Írja be a jelzők alatti „dobozokba” a szigetelt sín „A” (adó) és „V” (vevő) megnevezéseket! 

 3 pont 

Rajzolja be a „referencia jelek” irányát!  2 pont 

Rajzolja be a „sínjelek” irányát!  3 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sorolja fel, milyen esetekben „áll le” a szigetelt sín vevője: 4 pont 

•  a referencia jel kisebb egy adott értéknél (1 pont) 

•  a referencia jel, vagy a sínjel folyamatos (1 pont) 

•  a referencia jel, vagy a sínjel „átfedi” egymást (hevederzárlat) (1 pont) 

•  a sínjel alacsony (foglaltság) (1 pont) 

A V 

referencia 

jel 

sínjel 

A V 

referencia 

jel 

sínjel 

A V 

referencia 

jel 

sínjel 

A V 

menetirány 

„Zavaró” áram (pl. vontatási áram) 

Sínáramkör „hasznos” jel áram 

(sínszál) 

(sínszál) 
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7. Feladat   

A következő kérdések a távközlő- és biztosító berendezések energia ellátására 

vonatkoznak. 

 

a) Sorolja fel, mik lehetnek az energia ellátás tartalék hálózatai!  8 pont 

• vontatási felsővezetéki transzformátor (2 pont) 

• robbanómotoros áramfejlesztő gépcsoport (2 pont) 

• speciális üzemi hálózat (2 pont) 

• az üzemi betápláló hálózattól az országos hálózat legalább 20 kV-os szintjén 

független második hálózat (2 pont) 

 

b) Soroljon fel egyenáramú táplálású fogyasztókat!  3 pont 

• jelfogók (1 pont) 

• sínáramkörök inverterei (1 pont) 

• számítógépek, PLC-k (1 pont) 

 

c) Soroljon fel váltakozó áramú táplálású biztosítóberendezési fogyasztókat!  3 pont 

• fényáramkörök (1 pont) 

• visszajelentések (1 pont) 

• váltóhajtóművek (1 pont) 

d) Sorolja fel az áramellátás azon részeit, amelyeknek biztonsági funkciói is vannak, 

ellenőrzött a működésük! 6 pont 

• villogás (Vi1…Vi2 tápsínek) figyelése (2 pont) 

• sínáramköri generátorok figyelése (2 pont) 

• 75 Hz-es jelek, a kiadott ütemek helyességének figyelése (2 pont) 
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8. Feladat   

a) Nevezze meg az ábrán látható áramköri részletet!  6 pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dominó 55 típusú biztosítóberendezés váltóállítás időzítő, kioldást megakadályozó és 

állítóáram kapcsoló jelfogó áramköre 
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b) Milyen célt szolgál az áramkörben lévő ellenállás és kondenzátor?  7 pont 

A jelfogó csévével párhuzamosan kapcsolt ellenállás és kondenzátor az áramkör bontása után 

a jelfogó elejtését késlelteti. Az ellenállásnak az áramkör bekapcsolásakor áramkorlátozó 

szerepe van. 

c) Indokolja a kapcsolási rajzon látható két kondenzátor bekötésének eltérését és annak okát! 

 7 pont 

A bal oldali, 1000 F-os kondenzátornak hosszabb időzítést (7…8 mp) kell biztosítania, mint 

a másik, 200 F-os kondenzátornak (2,5 mp) Az ehhez szükséges nagyobb töltés mennyiség 

miatt a kondenzátor folyamatos táplálást kap a bal oldali „+” jelű vezetéken és a „4” számú 

érintkezőn keresztül.  
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9. Feladat  

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

(Kérdésenként csak egy helyes válasz van!) 

a) A vasúti biztosítóberendezések forgalom-lebonyolítási feladatköreik alapján lehetnek:   

a) tolató forgalmat irányítóak                 2 pont 

b) közúti forgalmat irányítóak  

c) megállóhelyi rakodást irányítóak.  

b) A biztosítóberendezések térbeli elhelyezkedésük alapján lehetnek: 2 pont 

a) vasúti személykocsikhoz kötött berendezések 

b) központi irányító rendszerek  

c) megállóhelyi biztosítóberendezések. 

c) Nem biztosítóberendezésnek minősülő berendezések:  2 pont 

a) az állomási berendezések 

b) a hőnfutásjelző berendezések   

c) a központi forgalomirányító berendezések. 

d) A biztosítottságuk módja szerint a jelzők lehetnek:  2 pont 

a) biztosítottak. 

b) fényjelzők.  

c) önműködőek. 

e) Szigeteltsínes foglaltság ellenőrzés esetén:  2 pont 

a) a sínáramkörnek a szigetelt kötés zárlatát érzékelnie kell  

b) 4000 kg-nál kisebb tömegű járműveknek megbízhatóan kell a sínáramköröket 

működtetni 

c) a sönt ellenállásnak minél nagyobbnak kell lennie. 

f) A tengelyszámlálós foglaltság ellenőrzés:  2 pont 

a) működése 0…250 km/h sebességtartományban garantált legyen  

b) megbízható működéséhez a pálya ballasztellenállása minél kisebb értékű legyen 

c) érzékelje a járművek mágneses sínfékét. 
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g) A Dominó 55 rendszerű állomási biztosítóberendezés első váltólezáró jelfogói a váltók 

lezárását úgy biztosítják, hogy érintőikkel bontják 2 pont 

a) a cél jelfogó áramkörét  

b) az első jelzővezérlő jelfogó áramkörét 

c) a váltóvezérvizsgáló és a feszültségváltó jelfogók áramkörét.  

h) Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer:  2 pont 

a) Szokásosan használt rövidítése: ERTMS 

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

kapcsolástechnikai (SSS). 

c) Alapvető funkcióit tekintve vonatbefolyásoló rendszer.   

i) A TM jelfogók jellemzője:  2 pont 

a) a jelfogó rugóerő hatására ejt el  

b) a jelfogó gravitáció hatására ejt el 

c) az érintkezők gáztöltésű üvegcsőben helyezkednek el 

j) A biztosítóberendezésekben kéttekercses (cséve) kialakítású jelfogót alkalmaznak: 2 pont 

a) ha egy áramkör alaphelyzetbe állításhoz egy „aktív” működési lépésre van 

szükség, pl. lezárás feloldása 

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

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

 


