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Széchenyi István Egyetem 
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 
Levelező kurzus 
 
TARTÓSZERKEZETEK IV. 
 
Tárgyfelelős és előadó: Dr. Papp Ferenc, egyetemi tanár 
Konzulensek:  Dr. Bukovics Ádám egyetemi adjunktus  
  Cserpes Imre egyetemi tanársegéd 
  Fekete Ferenc egyetemi tanársegéd 
Szak:   Építőmérnök BSc - Levelező 
Kredit:   3 
Felvétel:   kötelező 
Konferenciák:  09.18; 10.02; 11.06 (péntek 13.30-15.45; C-206 terem) 
Beszámoló formája:  vizsga 
Oktatási félév:  őszi 
 
Részletes tantárgyprogram 
 
A részletes tantárgyprogram tartalmilag megfelel a nappali képzés azonos kurzusának 
tantárgyprogramjának. Az alábbi táblázat a témák tömör megnevezését tartalmazza, a 
részletesebb témaleírás a hivatkozott nappali tantárgyprogramban található. 
 
Konferenciák és témaköreik 
 

konf. időpont terem téma előadó 
 13.30-14.45 előadás Tetőszerkezetek 

Szelemen és trapézlemez 
Rácsos tartó kialakítás 
Tervező programokról 

Papp F. 09.18 

15.00-15.45 

C206 

gyakorlat 
 

Tervezési feladat ismertetése 
Terhek 
Szelemen, trapézlemez 

Cserpes I. 

 13.30-14.45 előadás Rácsos tartók méretezése 
Kapcsolatok kialakítása 

Papp F. 10.03 

15.00-15.45 

C206 

gyakorlat 
 

Rácsos tartó tervezés 
Kapcsolatok tervezése 

Bukovics Á. 

 13.30-14.45 előadás Acélszerkezetű épületek Papp F. 11.07 
15.00-15.45 

C206 
gyakorlat 
 

Rajzok elkészítése Fekete F. 

 
Feladatok beadása 
 
 A feladat beadása elektronikusan történik, e-mail segítségével. A tetszőleges eszközzel 
(kézírás, szövegszerkesztő, MathCad, stb.) megírt beadandó dokumentumot pdf formátumban 
kell elküldeni a gyakorlatvezető (Dr. Bukovics Ádám adjunktus) címére, mellékelve a feladat 
megoldásához alkalmazott gépi modellek fájljait. Az értékelés válaszlevélben történik.  
 

Beadási határidő: 2015. december 5. 
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Félévi aláírás feltétele 
 
1. Konferenciákon történő részvétel, amit aláíró íven ellenőrzünk. 
2. Beadott feladat. 
3. Az elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont. 
 
Vizsgakövetelmény 
A vizsga két szakaszból áll. Az első szakaszban a kiadott feladatlapot írásban kell kitölteni. A 
második szakaszban a kijavított vizsgalap eredménye alapján jegy ajánlható meg, illetve 
szóban történhet javítás, kiegészítés. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő 
minimum pontszám 50. 
 
Tantárgyi jegy 
A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok és a vizsgán szerzett pontok összesítése 
alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint: 
                0-99 pont: elégtelen 
            100-119 pont: elégséges 
            120-139 pont: közepes 
            140-159 pont: jó 
            160-200 pont: jeles 
 
Oktatási segédanyagok 
 
1. Dr. Papp Ferenc: Acél tartószerkezetek, elektronikus előadásvázlatok (pdf) 
 
2. Dr. Papp Ferenc, Dr. Bukovics Ádám, Fekete Ferenc: Acél tartószerkezetek tervezése - 
Tervezési segédlet, elektronikus jegyzet (pdf) 
 
3. ConSteel acélszerkezeti tervező szoftver: www.consteelsoftware.com 
  
 
    
Győr, 2015.09.01.            Dr. Papp Ferenc   
        egyetemi tanár, tárgyelőadó 


