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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k 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 10 pont 

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

 

a) A közúti közlekedés elsősorban a kis- és közepes távolságú személy- és áruszállítást, a 

gyűjtő- és elosztó szállításokat, darabárú fuvarozást, a kényes és speciális árúk szállítását 

végzi. 
 

b) A vasúti közlekedés feladata a nagy tömegű áruszállítás és a nagy távolságokra irányuló 

személyszállítás, beleértve a nemzetközi forgalmat is. 
 

c) A vízi közlekedés a személyfuvarozásban menetrendszerűen, az üdülőforgalomban vállal 

szerepet, valamint a belföldi és nemzetközi áruszállításban, a hajózóutak menti nagy tömegű 

áruszállítást bonyolítja. 
 

d) A légi közlekedés alapfeladata a közép- és nagy távolságú nemzetközi utasforgalom, 

valamint speciális, értékes, és különleges áruk szállítása. 
 

e) A csővezetékes szállítás szerepe a speciális áruk, a nagy tömegű áruk viszonylag nagy 

távolságra történő szállítása. 

 

Helyes válaszonként 1 pont 

 

2. Feladat 10 pont 

Kösse össze a sebességfogalmakat a definíciójukkal! 

1. C 

2. A 

3. E 

4. B 

5. D 

 

 

3. Feladat 10 pont 

• Osztályozza a földmunkákat kiterjedésük szerint: 

a) vonalas jellegűek 
b) területi jellegűek 
c) pontszerűek 

• A talajok fejthetőség szerint lehetnek:  

a) kézzel fejthetőek 
b) géppel fejthetőek 
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• A talajok tömöríthetőség szerint lehetnek: 

a) jól tömöríthetők 
b) közepesen tömöríthetők 
c) nehezen tömöríthetők 

• A talajok alkalmasság (használhatóság) szerint lehetnek: 

a) a töltés felső 50 cm-es rétegébe beépíthető 
b) a töltés felső 50 cm-es rétegébe nem építhető 

 

Helyes válaszonként 1 pont 

 

4. Feladat 10 pont 

Osztályozza a kotrókat: 

• Egy kotróedényes, forgó felsővázas kotrók: 

a) hegybontó kotró 
b) mélyásó kotró 
c) vonóvedres kotró 
d) markoló kotró 

• Több munkaedényes kotrók: 

a) keresztmerítékes kotró 
b) hosszmerítékes (árokásó) kotró 
c) marótárcsás kotró 

• Osztályozza a földkitermelő szállítógépeket: 

a) tológép (dózer) 
b) földnyeső (szkréper) 
c) földgyalu (gréder) 

 

Helyes válaszonként 1 pont 

 

5. Feladat 30 pont 

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

védekezhetünk ellene? Keresztmetszeti rajzon mutassa be mindkettőt! 

A megfagyott víz térfogat-növekedése a pályaszerkezeti rétegekben és a talajban fagykárt 

okoz. A pályaszerkezeti rétegek fagykára megfelelően megválasztott anyagok alkalmazásával 

elkerülhető. Más a helyzet a talajok esetében. A jéglencsés fagyás jellemzője, hogy a 

finomszemcsés talajokban kialakuló fagyási gócok térfogat-növekedést okoznak, és ha 

vízutánpótlás is fennáll, ez tovább növeli a jéglencse térfogatát. Végső soron az ilyen fagyási 

gócok a felszínt több centiméterrel megemelhetik. Hazánkban sokkal gyakoribb az olvadási 

kár, amelyet a talajfagy felengedése idején a talaj túlzott elnedvesedése s ennek következtében 

teherbírásának csökkenése okoz. Az olvadási kár különösen akkor veszélyes, amikor a 

felengedett talajréteg alatt még fagyott, tehát vízzáró réteg van. Ha ilyenkor csapadékvíz jut a 
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pályaszerkezet alá, a fagyott réteg miatt nem tud elszivárogni, s folyós, teherbírás nélküli 

talajréteg keletkezhet. A jéglencsés fagykár független a forgalomtól, az olvadási kárt viszont a 

forgalom váltja ki. Az olvadási károk ellen az erre veszélyes talaj kizárásával (talajcsere, 

fagyálló talaj beépítése), továbbá a vízutánpótlás megelőzésével lehet védekezni. 

  

Elmélet: 10 pont 

Jéglencsés fagykár rajz: 10 pont 

Olvadási kár rajz: 10 pont 

6. Feladat 30 pont 

Soroljon fel négy földmunka munkatér előkészítő tevékenységet! 
 

a) a növényzet irtása 

b) a humusz leszedése 

c) a belvizek elvezetése 

d) a talaj előlazítása 

e) régészeti munkálatok 

f) közművek feltárása 

(A lehetőségek közül négy megnevezése elfogadható) 

 

A felsorolt terepesések esetén hogyan kell előkészíteni a terepet? 

 

λ<10%      → a talajt felszaggatjuk, felszántjuk 

 

λ=10-25% → a terepet lépcsőzni kell 

 

λ>25%      →a terepet fogazni kell 
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Elmélet: 7x2 pont 

Rajz: 16 pont 

 

7. Feladat 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!) 

 
Számítás vízszintes pályán: 4 pont 

Számítás emelkedőben: 8 pont 

Számítás lejtőben: 8 pont 
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8. Feladat 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! 

 
 

Táblázat: 10 pont 

Fagyvédő réteg vastagsága: 10 pont 

 

9. Feladat 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 
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Előzési látótávolság: 4 pont 

Redukált előzési látótávolság: 4 pont, Rajz: 12 pont 

 

10. Feladat 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! 

 

„n” számítása: 5 pont 

Ív eleje magassága: 10 pont 

Ív vége magassága: 10 pont 

Részletpontok adatai: 15 pont 


