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Széchenyi István Egyetem 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 

 

TARTÓSZERKEZETEK III. (lgb_se004_3) 

 

Tárgyfelelős és előadó:  Dr. Bukovics Ádám egyetemi adjunktus 

Szak:    építőmérnök BSc, Építész BSc, Építész osztatlan 

Kredit:    3 

Felvétel:   kötelező 

Óraszám:   3*3 óra előadás 

Beszámoló formája:  vizsga 

Oktatási félév:   tavaszi 

Előtanulmányi követelmény: se001_2 

 

Az oktatás célja 

A tantárgy célja alapvető acélszilárdságtani ismeretek elsajátítása, amely megalapozza, lehetővé teszi az acél 

tartószerkezetek konstruálásának, építésének, fenntartásának a további acélszerkezeti tantárgyakban való 

tanulmányozását.  

Az acél mint építőanyag, az acél tartószerkezeti alkalmazása. Az acél tartószerkezetek keresztmetszeti és a 

szerkezeti elemek ellenállása. Az acélszerkezetek hegesztett és csavarozott kapcsolatainak méretezése. 

Alapvető magasépítési szerkezeti megoldások. 

 

A tantárgy előadásain a következő témákkal foglalkozunk: az acél tulajdonságai, példák acélszerkezetek 

alkalmazására, acélszerkezetű csarnokok jellemző kialakítása, a szerkezeti acélok általános jellemzése, acélok 

szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai, az acélszerkezetek méretezésének alapjai, acélszerkezetek 

határállapotai, keresztmetszetek osztályozása, keresztmetszetek ellenállása egyszerű és összetett 

igénybevételekre, nyomott oszlop kihajlásvizsgálata, hajlitott gerenda kifordulásvizsgálata, csavarozott és 

hegesztett kapcsolatok, Acélgyártás, acélszerkezetek gyártása, hegesztési eljárások. 

A félév során a keresztmetszetek ellenállásával, stabilitásvizsgálattal valamint csavarozott kapcsolatok és 

hegesztési varratok méretezésével kapcsolatos számpéldákat is megoldunk. 
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Féléves feladat elkészítése, pontozás, félévi aláírás feltétele  

Az elkészített féléves feladatot legkésőbb a 14. oktatási héten kell elküldeni a bukovics@sze.hu e-mail címre. 

A féléves feladatra szerezhető pontszám maximális értéke  100 pont. Az érvényes féléves feladathoz 

minimum 52 pont elérése szükséges. Ez egyben az aláírás megszerzésének feltétele is. 

 

Vizsgakövetelmény 

A vizsga 3 szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell kitölteni. A feladatlap előre 

ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést tartalmaz (elméleti illetve egyszerű számolásos 

kérdéseket), amelyekre jó választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt vizsgával jár. A vizsga 

második szakaszában írásban kell választ adni egy átfogó témájú vizsgakérdésre. A harmadik szakasz az írásbeli 

vizsgarész eredménye alapján jegy megajánlásával kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem 

lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen írásos válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor 

a vizsga szóban folytatódik. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 51 

pont. 

 

Tantárgyi jegy megállapítása 

A tantárgyi jegy a féléves feladatra és a vizsgán szerzett pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az 

alábbiak szerint: 

0-109 pont:  elégtelen 

110-129 pont:  elégséges 

130-149 pont:  közepes 

150-169 pont:  jó 

170-200 pont:  jeles 

 

 

Győr, 2015 november 30.      Dr. Bukovics Ádám 

egyetemi adjunktus 
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