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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, rajzeszközökön (vonalzók, körzők, ceruzák, 

radírok) és nem programozható számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. 

tankönyv, feladat-gyűjtemény, stb.) nem használhat! A dolgozat készítéséhez nem használhat 

radírozható, piros és/vagy zöld színű tollakat, ceruzákat, illetve hibajavító rollert vagy 

hibajavító tollat.  

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre:  

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál meg 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 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. Amennyiben a versenydolgozat készítése közben piszkozati lapot is használ, azt 

egyértelműen jelölje meg „piszkozati lap” felirattal és a lapot a beadás előtt húzza át.  

  

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon!  

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

Készítsen vonalzóval vázlatrajzot az út keresztszelvényéről, melyben vázlatosan bemutatja a 

burkolat felületéről történő vízelvezetést. 

 

Nevezze meg a burkolatról történő vízelvezetés módjait: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Feladat ….. pont / 10 pont 

Határozza meg mekkora vonóerő igényű a jármű 6%-os emelkedőn való mozgása, ha 

a jármű 100kN, sebessége 60km/h, a jármű homlokfelülete 6m2, a légellenállási tényezője 0,02, 

a burkolat gördülési ellenállása 25N/kN, az ellenszél 10m/s. 
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3. Feladat ….. pont / 12 pont 

A jármű ívben történő mozgását vizsgálja meg, az adott feltételek mellett fenn áll -e a kicsúszás 

veszélye? Amennyiben fennáll a kicsúszás veszélye, keressen olyan megoldást, melyet az út 

átépítése nélkül lehet megoldani, lehetővé téve ezzel, az ívben való biztonságos közlekedést. 

 

Az adott útszakaszon 90 km/h sebességgel lehet közlekedni. A burkolat keresztirányú 

csúszósurlódási tényezője a leromlási folyamat következtében 0,1. Az adott útszakaszon az ív 

300m sugarú és túlemelése 5%. Adjon szöveges indoklást a megoldásra. 
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4. Feladat ….. pont / 15 pont 

Készítsen vonalzóval keresztmetszeti vázlatrajzot a betonalapra fektetett süllyesztett szegéllyel 

készülő kiskő burkolatról. A szerkezet részeit nevezze meg, az anyagok jelölése tetszőleges 

lehet. Jelölje egyértelműen a vízelvezetés irányát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Feladat ….. pont / 15 pont 

Röviden megfogalmazva mutassa be a beton burkolat utókezelésének célját, hagyományos és 

korszerű módszereit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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6. Feladat ….. pont / 12 pont 

A téli útüzem üzemeltetési feladatait sorolja fel. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

7. Feladat ….. pont / 12 pont 

Az út keresztmetszetében szemléltetve a hófogó rács elhelyezésére készítsen vázlatot. 

Hangsúlyozza, hogy a rács mely esetben működik hatékonyan. 

Nevezze meg az elhelyezést és a hatékonyan működés elvét. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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8. Feladat ….. pont / 35 pont 

Határozza meg az egyenesből ellenkező túlemelésű ívbe haladó út 10m-kénti szintmagasságait, 

a tengelyben, külső és belső szélen, majd a kialakítását ábrázolja a szokásos méretarányban. Az 

út 2 %-os emelkedőben halad. 

• A burkolat szélesség 7m, az oldalesés 2%, a túlemelés 5% 

• Az egyenesben a tengely magassága 219,000 m B.f., szelvénye 2+020 

• A burkolatszélek relatív esésváltozása 0,4% 

Rendre követhetően nevezze meg a lépéseket és végezze el a számításokat, majd a szükséges 

jelöléseket alkalmazva szerkessze meg mérethelyesen a túlemelés ábráját. A magasságok 

értékeit kezelje három tizedes pontossággal. 

(A kapott négyzetrácsos felületet 1 x 1 cm használja a szerkesztéshez) 
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9. Feladat ….. pont / 29 pont 

Határozza meg a lejttörés 10m-kénti szintmagasságait, a lekerekítés sugarát, majd a lejttörés 

kialakítását ábrázolja a szokásos méretarányban. 

• Adott 1 %-os emelkedőt 3%-os emelkedő követ. 

• A törés pont magassága 219,000 m B.f., a töréspont szelvényszáma 2+020. 

• Az esés változtatás mértéke 0,2%. 

Rendre követhetően nevezze meg a lépéseket és végezze el a számításokat három tizedes 

pontossággal, majd a szükséges jelöléseket alkalmazva szerkessze meg mérethelyesen a 

lekerekítés tengelyábrát. 

(A kapott négyzetrácsos felületet 1 x 1 cm) 
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Egészítse ki röviden az alábbi megállapításokat! 

 

10. Feladat  

a) A hídfő mögötti háttöltés talajának gondos tömörítésével csökkenthető:      ….. pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

b) A hídfő mögötti vízelvezetés célja:             ….. pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

c) A hídfő szerkezet kialakításának különlegessége abban rejlik, hogy:   …..pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

d) A töltésszélesítés különleges földmunka meghatározása abban rejlik, hogy:  

….. pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

  

e) A töltésszélesítés tömörítésének szabálya:  ….. pont / 3 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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11. Feladat ….. pont / 10 pont 

Készítsen magyarázó ábrát a hídfő háttöltés kialakításáról és a meglévő töltés szélesítéséről. 
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12. Feladat  

Melegen hengerelt aszfalt készítésére alkalmas aszfaltkeverő telep esetén: 

a) Sorolja fel, milyen anyagok számára kell helyet biztosítani, tárolásukról gondoskodni: 

….. pont / 5 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

b) Sorolja fel a szakaszos aszfaltkeverő telep szerkezeti egységeit: ….. pont / 5 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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13. Feladat ….. pont / 15 pont 

Készítsen a melegen hengerelt aszfalt készítésére alkalmas szakaszos aszfaltkeverő telepről 

felülnézeti vázlatrajzot. Jelenítse meg és nevezze meg az alapanyagok, kész anyag, keverőtelepi 

egységek, keverőtelep működéséhez szükséges egyéb, az üzem működését lehetővé tevő 

elemek elhelyezését. 

 

 


