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1. A tárgy adatai név:  Földművek  
  kód:   EKNM_SETM017 
  óraszám 3ea  kredit: 4 
  számonkérés: folyamatos számonkérés + írásbeli vizsga  

2. Hallgatói csoport szak  Infrastruktúra építőmérnöki  tagozat: nappali  
                 szint:  MSc-képzés 

3. Oktatók adatai  tárgyfelelős:  Koch Edina   egy. doc. 
  kar:   Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar    
  tanszék: Szerkezetépítési és GeotechnikaiTanszék 
  szoba  D407 
  tel:   36-96-613633  e-mail: koche@sze.hu 

4. A tárgy célja, kapcsolata más tárgyakkal 
A BSc-képzés geotechnikai tantárgyaiban elsajátított ismeretekre építve a tárgy részletesen foglalkozik a 
közlekedési és a vízi létesítmények részeként épülő földművek tervezésével, építésével, fenntartásával, ká-
rosodásával és helyreállításával. A tárgy keretében arra törekszünk, hogy a végző hallgatók mindezen fe-
ladatok megoldására néhány évi gyakorlat után önállóan, irányítóként is képesek legyenek. 

5. A tárgy munkaprogramja 
 Foglalkozások     csütörtök 830 - 1105 TIGER terem összesen 30 óra 

1. szept. 06.  Bevezető, félév ismertetése 
2. szept. 13. Talajok általános tulajdonságai   
3. szept. 20. Földműanyagok osztályozása, minősítése  
4. szept. 27.  Földművek építése, szerkezeti elemei 
5. okt. 04. Minőség-ellenőrzés 
6. okt. 11. Geoműanyagok 
7. okt. 18. Talajkezelés 
8. okt. 25. Töltésalapozás 
9. nov. 01. SZÜNET 
10. nov. 08. Támszerkezetek 
11. nov. 15. Földművek védelme  
12. nov. 22. Hallgatói kiselőadások 
13. nov. 29. Feladatok beadása, beszámoló 
14. nov. 06.  Elővizsga 

Konzultáció    hétfő 1540–1640 TIGER terem  
csoportos és egyéni konzultáció a házi feladatokhoz 
  Önálló, órarenden kívüli munka összesen 90 óra 

6. Szakirodalom 
Kötelező szakirodalom 

Szepesházi R. szerk.: A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Magyar Közút Kht. 2013. 
Ajánlott szakirodalom 

Szepesházi R. szerk.: Utak és autópályák létesítésének geotechnikai szabályai. Útügyi előírás. Magyar Közút Nonp-
rofit Zrt. Budapest, 2006. 
Horvát F. szerk.: A vasúti alépítmény tervezése, építése és fenntartása. D11 MÁV-utasítás. Budapest, 2013.  
International Levee Handbook, CIRIA, 2013. 
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7. A hallgatók évközi feladatainak tárgya, az elkészítés módja és határideje 
  Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)  szorgalmi időszak vége 
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű cikk értékelése az alábbi témakörökből választva: földművek anyagai, 
építése, víztelenítése, védelme, minőségellenőrzése; talajkezelés, talajstabilizálás; töltésalapozás techno-
lógiák; geoműanyagok alkalmazása földművekben. 
Az idegen nyelvű cikket az alábbi szempontok szerint kell elemezni. 
1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, gyakorlatban megismertekhez képest?  
2. Miként értékelhető a cikkbel módszer a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?  
3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás Magyarországon? 
  Földműanyag beépítésének tervezése (HF2) szorgalmi időszak vége 
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 (HF3) szorgalmi időszak vége 
Adott rétegződésű altalajon kell 5 m magas töltésen haladó vasúti pályát építeni, úgy, hogy az alaptörés-
sel szemben az építés közben legalább 1,25 legyen a biztonság és a konszolidáció a megadott idő alatt be-
fejeződjön (a hátralevő süllyedés legfeljebb 2 cm legyen).  
Határozza meg, hogy külön intézkedés nélkül teljesülnek-e ezek a követelmények? Ha nem, adjon javasla-
tot töltésalapozás technológiájára, és igazolja számítással a megadott követelmények teljesülését. 

Hallgatói kiselőadás (HK) 

A HF1 témájául választott cikk alapján 15 perces kiselőadást kell tartani.  

Beszámoló (B) 

Az utolsó előadáson a hallgatóknak kb. 15 percben ismertetni kell a HF2 és HF3 feladatok megoldásait. 
A foglalkozásokon való aktív részvételt nyomon követjük, s a hallgató értékelésébe beszámítjuk. 

8. Írásbeli vizsga (IV=TV+FV) 
A számonkérendő tananyag a kötelező szakirodalom és az előadások anyaga.  
A vizsga két részből áll, melyeket egy vizsganapon kell teljesíteni.  
A vizsga TV részében 60 perc alatt 50 tesztkérdésre kell válaszolni. 
A vizsga FV részében 45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű földmű építési, tervezési feladat megol-
dási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni.  
A vizsga akkor sikeres, ha a TV és FV feladatrészeket is legalább 50%-ra teljesíti a hallgató.    

9. A félév értékelésének módja 
 Pontozás 
Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát és vizsgát értékeli az alábbi pontozás szerint:  

HK  5 pont HF1  10 pont HF2  10 pont  HF3 10 pont  B 5 pont TV  50 pont FV  10 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   

 
           
        Koch Edina  
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                                         tárgyfelelős 


