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1. A tárgy adatai  

 név: Alagutak  kód: NGM_se008_1  

 óraszám: 2 ea + 1 gy  kredit: 3 

 számonkérés: vizsga  

2. Hallgatói csoport  

 szak: építőmérnöki  tagozat: nappali  

           szint: egyetemi mesterképzés (MSC) 

3. Oktatók adatai   

 tárgyfelelős:  Wolf Ákos ets, dr. Tóth Ákos 

 oktatásban részt vesz:  dr. Szepesházi Róbert e.doc. és vendég előadók  

 kar:  Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar   

 tanszék: Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 

 szoba: D épület 401. szoba   honlap: se.sze.hu/tantargyak 

 e-mail:  wolf@sze.hu 

4. A tárgy célja, tartalma 

A geotechnikai alapismeretekre építve a tárgy részletesen foglalkozik a különböző funkciójú ala-

gutak tervezésével, építésével, fenntartásával, károsodásával és helyreállításával.   

A tárgy keretében arra törekszünk, hogy a végző hallgatók megismerjék az alagutak tervezésének 

és kivitelezésének folyamatát, meg tudják határozni a tervezéshez szükséges bemenő adatokat, 

megismerjék a lehetséges alagútépítési módszereket, valamint döntést tudjanak hozni, hogy ezek 

közül melyik módszer alkalmas a probléma megoldására. Ezenkívül a hallgatók megismerik az 

alagutak vízszigetelésének és fenntartásának problémáit, és azok lehetséges megoldásait. A tárgy 

sikeres teljesítése után a hallgatók képesek lesznek aktívan részt venni alagut ak tervezésében és 

építésében.  

5. A tárgy munkaprogramja 

Előadások: péntek 800-1035  TIGER- terem   16 óra/félév 

1. 02.05. Bevezetés, félévi program ismertetése – Wolf Á.   

2. 02.12. Alagutak létesítési kérdései, geotechnikai előkészítése – dr. Szepesházi Róbert  

3. 02.19. Alagúttípusok, funkció, szelvényválasztás – Wolf Ákos  

4. 02.24. Bányászati alagútépítés – dr. Szepesházi Róbert 

5. 03.02. Bányászai alagútépítés segédeljárásai – dr. Szepesházi Róbert   

6. 03.09. Pajzsos alagútépítés – Wolf Ákos 

7. 03.16. Városi alagútépítés kérdései, kockázatai – dr. Szepesházi Róbert   

8. 03.25. Alagútépítési esettanulmányok – dr. Greschik Gyula 

9. 04.01. Alagút modellezési esettanulmányok – Mott MacDonald 

10. 04.06. Talajvíz szigetelés, ideiglenes falazat méretezése, végleges falazat – Wolf Ákos  

11. 04.15. Monitoring az alagútépítésben – dr. Horváth Tibor 

12. 04.22. 4-es metró helyszíni bejárás  

13. 04.29. Házi feladatok beadása – hallgatói előadások 

6. Ajánlott irodalom 

W. Wittke, szerk.: New Austrian Tunneling Method Stability Analysis and Design,  

W. Wittke szerk.: Stability Analysis and Design for Mechanized Tunneling 

Széchy Károly: The Art of Tunnelling, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966  

P. Lunardi: Design and Construction of Tunnels, Springer, Berlin, 2008  

ITA-AITES 19. sz. munkacsoport: Általános jelentés a hagyományos alagútépítési módszerekről  

Szepesházi R.: Geotechnika, 11. fejezet Földalatti műtárgyak 

7. A hallgatók évközi feladatainak tárgya, az elkészítés módja és határideje 

A hallgatóknak 3 fős csoportokban kell együttműködve egy konkrét magyarországi helyszínre ala-

gutat tervezni koncepció szintjén az előadáson elhangzottak és a kiadott kiírásban foglaltak sze-

rint. A házi feladat keretében minimum három lehetséges nyomvonalváltozatot kell ki gondolni, s 

azokat a megadott szempontok szerint értékelni. A területre összeszedhető geológiai adottságok 

alapján javaslatot kell tenni a kivitelezés módjára, szükség esetén az ideiglenes biztosításra is. 

Foglalkozni kell a végleges állapot kérdéseivel, úgy mint végső szerkezet, vízszigetelés.  
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A házi feladatot a szorgalmi időszak 13. hetében az oktatók felé prezentálni kell, s az ahhoz kap-

csolódó kérdésekre adandó válaszokkal annak tartalmát meg kell védeni.   

8. A vizsgák rendje, tartalma 

A vizsgaidőszakban hetente egy alkalommal lesz vizsga, melyre a szokásos módon kell a 

NEPTUN-rendszerben jelentkezni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a tárgyból aláírást szerzett. 

Az írásbeli vizsga két részből áll, melynek keretében egyrészt az előadáson elhangzottakból , az 

alagutak tervezésével és kivitelezésével kapcsolatosan kell két kérdésre választ adni, másrészt az 

alagutak ideiglenes biztosításának témakörében kell egy számítást végezni. A vizsga első részére 

való felkészítést segítendő tételsor a félév során kerü l fel a tanszéki honlapra.   

 

9. A félév értékelésének módja 

 Pontozás 

A 7. pontban részletezett félévközi házi feladatra 50 pontot lehet szerezni, s a 8. pontban részlete-

zett írásbeli vizsga összértéke is maximálisan 50 pont.  

 Aláírás 

A félévközi házi feladatot minimum 25 pontosra kell teljesíteni az aláírás megszerzéséhez.  

 Osztályozás 

A hallgató az 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, 2016. február 1. 

        

 

        

    Wolf Ákos 

                              tárgyfelelős 


