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1. A tárgy adatai név:  Földművek, földmunkák 
  kód:   LGS_se001_1 
  óraszám 7+8ea  kredit: 4 
  számonkérés: vizsga  

2. Hallgatói csoport szak  útügyi szakmérnöki   tagozat: levelező  

3. Oktatók adatai  tárgyfelelős:  Koch Edina e.doc 
  kar:   Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar    
  tanszék: Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 
  szoba  D407 
  tel:   36-30/5636342  e-mail: koche@sze.hu 

4. A tárgy célja 
A tárgy a közlekedési pályák részeként épülő földművek tervezésével, építésével, fenntartásával, károso-
dásával és helyreállításával foglalkozik. Áttekintjük a földművek anyagait, földműépítés technológiáit, a 
kapcsolódó szerkezeti elemeket, a, tervezésük alapkövetelményeit és példákkal, esettanulmányokkal segít-
jük megismerésüket. Az egyéni érdeklődés és lehetőségek figyelembevételével kialakuló feladatok azt 
szolgálják, hogy a hallgatók önállóan tudjanak tájékozódni ezen a részterületen is.  

5. A tárgy munkaprogramja 
 Foglalkozások   összesen 15 óra  

Október 13. péntek Budapest, Fényes E. u. 7-13. 
0900 -  0945  Bevezető, földműépítési feladatok áttekintése  – Kettinger Ottó, Ézsiás László 
0945 – 1030  Földművek szerkezete, anyagai  – Kettinger Ottó, Ézsiás László 
1045 – 1130 Földműépítési technológiák  – Kettinger Ottó, Ézsiás László 
1130 – 1215  Földmunkák minőségbiztosítása  – Kettinger Ottó, Ézsiás László 
1215 - 1300  Számítási feladatok  – Kettinger Ottó, Ézsiás László 
1415 – 1500  Geoműanyagok tulajdonságai, funkciói – Kárpáti László  
1515 – 1600   Geoműanyagok minősége és megválasztása – Kárpáti László 

November 23. csütörtök  Budapest, Fényes E. u. 7-13.  
0900 - 0945  Töltésalapozási módszerek áttekintése – Koch Edina 
0945 – 1030  Töltésalapozások tervezése – Koch Edina 
1045 – 1130 Számítási feladatok – Koch Edina 
1130 – 1215  Töltésalapozási esettanulmány – Koch Edina 
1330 – 1415  Földművek tervezése – Schell Péter 
1415 – 1500  Földművek víztelenítése – Schell Péter 
1515 – 1600   Jellegzetes földműkárok és vizsgálatuk – Schell Péter  
1615 – 1700   Károsodások helyreállításának tervezése és megvalósítása – Schell Péter 
 
 Egyéni konzultáció     
személyesen: előzetesen egyeztetett időpontokban  
interneten: e-mailben 
  Önálló, órarenden kívüli munka összesen 100 óra 

6. Szakirodalom  
Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Kht. 2013.  
Előadások ppt-bemutatója (http://se.sze.hu/tantargyak LGS-se001_1).  
Ajánlott cikkek, tanulmányok (http://se.sze.hu/tantargyak LGS-se001_1)  
Szepesházi R.: Geotechnika.  Egyetemi jegyzet. Universitas-Győr. 2011  
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7. A hallgatók évközi feladatai 

  Földműanyag beépítésének tervezése (HF1) beadás: vizsga 
Adott rétegződésű anyagnyerőhelyből kell az útburkolat alá védőréteget vagy vasúti pálya alá kiegészítő 
réteget építeni. Minősítse az egyes rétegeket földműanyagként való alkalmasság, felhasználás szerint. Mi-
nősítse az egyes rétegeket fejthetőség, tömöríthetőség szerint. Értékelje az erózió- és vízérzékenységet, a 
vízvezetőképességet, fagyveszélyességet és ha szükséges, a térfogatváltozási hajlamot.  

Adjon választ arra, hogy beépíthetők-e az adott helyszínen található talajok a megadott célra. Ha nem, 
akkor a helyszínen található anyagok milyen arányú keverésével érhető el az, hogy minél nagyobb meny-
nyiséget lehessen ekként felhasználni. Esetleg milyen más helyről származó anyagot lenne érdemes hozzá-
juk keverni, ha a helyszínen találhatókból nem lehet megfelelő anyagot készíteni. Milyen technológiát ja-
vasolna a beépítésre?  

  Töltésalapozás tervezése (HF2) beadás: vizsga 
Adott rétegződésű altalajon kell 5 m magas töltésen haladó autópályát építeni, úgy, hogy az alaptöréssel 
szemben az építés közben legalább 1,25 legyen a biztonság) és a konszolidáció a megadott idő alatt befe-
jeződjön (a hátralevő süllyedés legfeljebb 2 cm legyen). A koronaszélesség 30 m, a rézsűhajlás 1:1,5. 

Határozza meg, hogy külön intézkedés nélkül teljesülnek-e ezek a követelmények? Ha nem, adjon javasla-
tot töltésalapozás technológiájára és javaslatát indokolja.   

Kisdolgozat készítése választott technológiai kérdésről (HF3) beadás: vizsga 
A feladat a hallgató által saját gyakorlatából vagy érdeklődési köréből választott, avagy általunk ajánlan-
dó geotechnikai vonatkozású földműépítési (földművek anyagai, építése, víztelenítése, védelme, minőség-
ellenőrzése; talajkezelés, talajstabilizálás; töltésalapozás technológiák; geoműanyagok alkalmazása föld-
művekben)  probléma értelmezése, megoldásának felkutatása, vázlatos kidolgozása a vonatkozó szakiro-
dalom, szabványok tanulmányozása, vagy az oktatók által segítendő önálló elemzés alapján. A probléma 
bemutatását és megoldását kb. 5 oldalas illusztrált kisdolgozatban kell beadni. 

  Irásbeli vizsga (V) vizsgaidőszakban 
A vizsga két részből áll, melyeket egy vizsganapon kell teljesíteni.  
A vizsga első részében 45 perce alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. 
A vizsga második részében 45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű földmű építési, tervezési feladat 
megoldási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni.  

8. A félév értékelésének módja 

 Aláírás feltétele 
Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon  részt vegyen és a házi felada-
tokról konzultáljon. 

    Pontozás 

Az indexbe kerülő jegy a 7. pontban részletezett feladatok alábbi pontozása alapján alakul ki. 
 HF1:  20  pont   HF2:  20 pont    HF3:  15 pont  V:  30+15 pont    

 Osztályozás 

A vizsganapon a hallgató az addig elért össz-pontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet: 
  0 - 49 pont  1 elégtelen   50 -   61 pont  2 elégséges  62 - 73 pont  3 közepes 
74 - 85 pont  4 jó 86 - 100 pont  5 jeles   

 

Győr, 2017. szeptember 09. 
        
        
 Koch Edina  
                            tárgyfelelős 


