
  

 Műszaki Tudományi Kar  
 Szerkezetépítési és  Geotechniaki Tanszék 
 szervezésében TMDK tábor  
  
  

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-FTNYT-12 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg. 

„Talajok és szerkezetek dinamikai vizsgálata szeizmikus tervezéshez tudományos diákkör 
keretében” című tehetséggondozó tábor  
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Téma megfogalmazása:  
 
Épületek földrengések szempontjából történő osztályozásának vizsgálata Győr egy kisebb területén 
 

Résztvevők neve: Kada Zoltán, Majlinger Richárd, Márhoffer János, Reider Zoltán 
Témavezető: Kegyes-Brassai Orsolya 
 
Célok és várt eredmények felvázolása: 
 
Az épület-sérülékenység megállapításához az egyik alapvető feladat az adott zónába tartozó épületállomány 
feltérképezése, osztályozása földrengés kockázati szempontból. A várható földrengés intenzitás függvényében a 
különböző sérülékenységi osztályhoz tartozó épületek károsodásának mértéke megállapítható, így a 
településrész földrengéskockázata megbecsülhető.  
 
A projekt részeként megvizsgálandó az épületek károsodásainak várható mértéke két rendszer, a FEMA 155 és 
az EMS szerint is, a kapott eredmények összehasonlításával megállapítható a módszerek alkalmazhatósága. Cél 
egy kisebb területen a módszerek működésének vizsgálata, javaslatok megfogalmazása a későbbi kutatások 
számára. 
 
Szükséges ismeretek szakirodalmi összefoglalása: 
 
Kollár László, Dulácska Endre, Joó Attila: Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra, Akadémiai 
Könyvkiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789630585194 
 
Federal Emergency Management Agency: Rapid Visual Screening of Building for Potential Seismic Hazards: 
Supporting Documentation, FEMA 155/March 2002 Second Edition, Applied Technology Council 
 
European Seismological Commission, Subcommission on Engineering Seismology, Working Group Macroseismic 
Scales, Editor G. Grünthal: European Macroseismic Scale 1998 EMS-98, Centre Europeèn de Géodynamique et 
de Séismologie, Luxembourg 1998 ISBN 2-87977-008-4 
 
A FEMA 155 szemrevételezés alapján rendel pontszámokat az egyes épülettípusokhoz. Figyelembe veszi 
módosító tényezőként a terület szeizmicitását, az épület alaprajzi és vertikális szabályosságát, talajtípusát.  
 
Az EMS-98-ban kidolgozott osztályozás alapvetően szemrevételezés alapján, a szerkezeti rendszerek szerint 
történik, intenzitás skálára épülnek. A szerkezeti rendszerek szerint csoportosítva az épületeket „A”-tól „F”-ig 
különböző épület-sérülékenységi osztályokba sorolják, ahol „A” jelenti a földrengéshatásra legkevésbé ellenálló, 
leginkább károsodó épületet, míg az „F” osztályba sorolt épület már földrengésre méretezett. A különböző 
erősségű földrengések esetében az épületek károsodásának mértéke az EMS alapján szintén megállapítható.  
 
Tervezett vizsgálatok bemutatása: 
 
A kijelölt terület (Révfalu – Ady Endre utca, Kálóczy tér, Egyetem tér, Hédervári út, Szövetség utca, Garázs 
utca által határolt területek) épületeinek szemrevételezéssel történő vizsgálata: 
 

• épület típusa, rendeltetése, épület állapota, építés kora; 
• szomszédos épületekkel való kapcsolata, tömegalakítása, alaprajzi szabályossága; 
• szintek száma, szerkezeti rendszere és anyaga; 
• stb. 

 
Az épületek besorolása a FEMA 155 és EMS szerint, a két módszer összehasonlítása. 
 
Lépések és időkeret meghatározása: 
 
2013. január 24-e délután téma megismerése, szükséges szakirodalom áttekintése, munkaterv készítése 
2013. január 25. szükséges szakirodalom tanulmányozása 
2013. január 26. délelőtt EMS, FEMA 155 alapján a szükséges épületjellemzők meghatározása a 
szemrevételezési vizsgálatokhoz 
2013. január 26. délután ppt készítése a délutáni beszámolóhoz 
2013. január 27. a kijelölt területen az épületek szemrevételezéses vizsgálata 
2013. január 28. épületek besorolása az EMS szerint és a várható károsodások becslése 
2013. január 29. épületek besorolása a FEMA 155 szerint és a várható károsodások becslése 
2013. január 30. két módszer összehasonlítása, beszámoló, poszter és ppt készítése 


