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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, feladat-gyűjtemény, 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: az adott feladatoknál található. 

d. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ezalól a rajzok)! 

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. 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. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

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

Egészítse ki a közlekedési ágazatok leírását, hogy azok megállapításai helyesek legyenek! 

a) A közúti közlekedés elsősorban a ……… és ………………távolságú 
……………………….. és áruszállítást, a gyűjtő- és elosztó szállításokat,  
darabárú fuvarozást, a kényes és speciális árúk szállítását végzi. 
 

b) A vasúti közlekedés feladata a nagy tömegű …………………………….. és a nagy 

távolságokra irányuló ………………………………, beleértve a nemzetközi forgalmat is. 
 

c) A vízi közlekedés a …………………………………. menetrendszerűen, az 

üdülőforgalomban vállal szerepet, valamint a belföldi és nemzetközi áruszállításban, a 

hajózóutak menti ………… tömegű áruszállítást bonyolítja. 

 

d) A légi közlekedés alapfeladata a közép- és nagy távolságú ……………………. 

utasforgalom, valamint speciális, értékes, és különleges …………… szállítása. 
 

e) A ……………………………………. szállítás szerepe a speciális áruk, a nagy tömegű áruk 

viszonylag nagy távolságra történő szállítása. 

 

 

2. Feladat ….. pont / 10 pont 

Kösse össze a sebességfogalmakat a definíciójukkal! 

1. Tervezési sebesség A) Az a sebességérték, amellyel a szóló jármű egy adott 

útszakaszon közlekedni tud úgy, hogy sebességét csupán az út 

vonalvezetési jellemzői befolyásolják. 

2. Legnagyobb aktív 

menetsebesség 

B) Egy rövid útszakaszon mért sebesség-eloszlási görbe adott, 

általában 85 %-os értékéhez tartozó sebességérték. Azt a 

sebességértéket jelenti, amellyel vagy amelynél kisebbel a 

járművek 85 %-a közlekedik. 

3. Átlagos menetsebesség C) Az a legnagyobb egyenletes sebesség, amely normális 

időjárási és szabad forgalmi viszonyok mellett, az út minden 

szakaszán biztonságosan kifejthető. 

4. Pillanatnyi sebesség D) Jogszabályban (pl. KRESZ) előírt olyan sebességérték, 

amellyel a közlekedés az adott kategóriájú és környezetű úton, 

adott közigazgatási körülmények között megengedett. 

5. Megengedett sebesség E) Az a sebességérték, amely a forgalmi viszonyokat is 

figyelembe veszi. Az összes jármű menetidejéből számított 

átlagos menetidőt osztjuk az úthosszal. 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 
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3. Feladat ….. pont / 10 pont 

• Osztályozza a földmunkákat kiterjedésük szerint: 

a)…………………………………………………………………………………. 

b)…………………………………………………………………………………. 

c)…………………………………………………………………………………. 

• A talajok fejthetőség szerint lehetnek: 

a)…………………………………………………………………………………. 

b)…………………………………………………………………………………. 

•  A talajok tömöríthetőség szerint lehetnek: 

a)…………………………………………………………………………………. 

b)…………………………………………………………………………………. 

c)…………………………………………………………………………………. 

• A talajok alkalmasság (használhatóság) szerint lehetnek: 

a)…………………………………………………………………………………. 

b)…………………………………………………………………………………. 

4. Feladat  ….. pont / 10 pont 

Osztályozza a kotrókat: 

• Egy kotróedényes, forgó felsővázas kotrók: 

a)……………………………………………. 

b)……………………………………………. 

c)……………………………………………. 

d)……………………………………………. 

• Több munkaedényes kotrók: 

a)……………………………………………. 

b)……………………………………………. 

c)……………………………………………. 

• Osztályozza a földkitermelő szállítógépeket: 

a)……………………………………………. 

b)……………………………………………. 

c)……………………………………………. 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 
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5. Feladat                        ….. pont / 30 pont 

Hasonlítsa össze az olvadási kárt a fagykárral, mik lehetnek a kiváltó okok, hogyan 

védekezhetünk ellene? Keresztmetszeti rajzon mutassa be mindkettőt! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oldalpontszám: ….. pont / 30 pont 
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6. Feladat  ….. pont / 30 pont 

Soroljon fel négy földmunka munkatér előkészítő tevékenységet! 

a)……………………………………………. 

b)……………………………………………. 

c)……………………………………………. 

d)……………………………………………. 

 

A felsorolt terepesések esetén hogyan kell előkészíteni a terepet? 
 

λ<10% ……………………………………………………… 
 

λ=10-25% …………………………………………………... 
 

λ>25% ……………………………………………………… 
 

 

Rajzolja le egy töltés alatt a terep lépcsőzését, a jellemző méretek megadásával! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oldalpontszám: ….. pont / 30 pont 
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7. Feladat  ….. pont / 20 pont 

Számítsa ki a fékút hosszát vízszintes pályán, valamint 4%-os emelkedőben és lejtőben, ha: 

v=120 km/h 

e=±4% 
f=0,35 

(A fékút képletének állandóiban ne alkalmazzon kerekítést!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 
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8. Feladat  ….. pont / 20 pont 

Határozza meg a fagyvédő réteg szükséges vastagságát, ha a talaj fagyveszélyes, a forgalom 

nagysága B terhelési osztályba tartozik és az út III. fagyhatárzónában épül, a következő 

pályaszerkezettel: 

Az új elnevezések: AC 20 kopóréteg, AC 12 alap is használhatók! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 
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9. Feladat  ….. pont / 20 pont 

Határozza meg az ismertetett adatok figyelembevételével az előzési látótávolságot és a 

redukált előzési látótávolságot, majd vázlatos rajzon mutassa be a kettő közötti különbséget: 

t=8 s 

v=120 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 
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10. Feladat  ….. pont / 40 pont 

Számítsa ki a hossz-szelvény törés lekerekítését, ha e1=3%-os lejtő után e1=1,5%-os lejtő 

következik. 

A töréspont szelvényszáma: 0+510, magassága pedig Mt=171,25 m A.f. 

a=10 m 

e0=0,1% 

Szerkesztéssel kapott eredmények is elfogadhatók! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 40 pont 


