
Építőmérnöki BSc szak 

Tartószerkezetek 1 tantárgy 
Szóbeli vizsga minimumkérdései  
 
Acélszerkezetek tárgykörből: 

1. A húzott acélrudak kialakítása.  (3. előadás 3. dia) 
2. A húzott acélrúd folyási szilárdságának fogalma és meghatározása szövegesen és ábrával. 

(3. előadás 6. dia) 
3. Határozza meg az acélanyag folyási szilárdsága tervezési értékének fogalmát.   

(3. előadás 7. dia) 
4. Írja fel a húzott rúd tervezési ellenállásának formuláját, adja meg a paraméterek fogalmát 

szövegesen. (3. előadás 10. dia) 
5. Az acél keresztmetszetek osztályozása, ábrával és szöveges meghatározással. 

(5. előadás 4. dia) 
6. Az acél keresztmetszet ellenállásának konzervatív formulája és a paraméterek szöveges 

meghatározása.  (5. előadás 6. dia) 
7. A tiszta hajlításnak kitett acélgerenda keresztmetszeti ellenállása meghatározásának lépései. 

(5. előadás 9. és 10. dia) 
8. A nyomott acélrúd teherbírási formulája, a paraméterek szöveges meghatározása. 

(10. előadás 9. dia) 
9. A bevont elektródás kézi ívhegesztés rövid leírása. (13. előadás 3. dia) 
10. Csavarozott kapcsolatok kategóriái. (11. előadás 13. dia) 
11. Csavarok nyírási ellenállása. (11. előadás 14. dia) 
12. A sarokvarrat hasznos keresztmetszete és a benne ébredő feszültségek meghatározása. 

(13. előadás 5. dia) 
13. A sarokvarrat feszültségi komponenseinek számítása. 

(13. előadás 7. és 8. dia) 
 

 
Vasbetonszerkezetek tárgykörből: 

1. A vasbeton „működésének” alapelve (vb1. előadás 4-5. dia). Soroljon fel 5-5db, a vasbeton 
anyagra jellemző előnyös és hátrányos tulajdonságot. (vb1. előadás 6-7. dia) 

2. Indokolja meg, hogy miért nem célszerű a vasbetont tisztán húzott szerkezeti elemként 
beépíteni! (vb1. előadás 3. és 8. dia) 

3. Mutassa be, és hasonlítsa össze a hajlított beton és vasbeton anyagú gerenda viselkedését, 
ábrával. (vb1. előadás 13. dia) 

4. Írja fel az I.-II.-III. feszültségállapot legfőbb jellemzőit, alapfeltevéseit, a számításokban 
használt egyszerűsített σ - ε diagramokat. (vb1.. előadás 16., 21., 22., 29. dia) 

5. Írja fel a vasbeton keresztmetszet jellemzőit (ideális km, inercianyomaték) az I. és a II. 
feszültségi állapotban (vb1. előadás 27., 33. dia) 

6. Ismertesse a normálisan, az alul- és a túlvasalt keresztmetszetek legfőbb viselkedésének 
legfőbb jellemzőit! 

7. Mi az „x” és „xc” jelentése III. feszültségi állapotban, és milyen összefüggés van közöttük? 
(vb2. előadás 8., 10. dia) 



8. Ismertesse a külpontosság figyelembevételét nyomott oszlopok esetén! (vb2. előadás 24. 
dia) 

9. Definiálja a teherbírási vonalat, és a közelítő teherbírási vonal 4 fő pontját (vb3. előadás 5. 
dia) 

10. Ismertesse a teherbírási vonal használatát! (vb3. előadás 6. dia) 
11. Ismertesse vasbeton gerenda nyírási ellenállásának számítási modelljét (rácsos tartó modell) 

(vb3. előadás 20. dia) 
 
Faszerkezetek tárgykörből:  

1. A fa hátrányos tulajdonságai. (4. előadás 11. dia) 
2. Faszerkezetek szilárdságát befolyásoló tényezők.  (4. előadás 16. dia) 
3. A faszerkezetek felhasználási osztályai.(3. előadás 23. dia) 
4. A tiszta hajlításnak kitett fagerenda ellenőrzése (a paraméterek fogalmát szövegesen is meg 

kell adni). (7. előadás 2. dia) 
5. A tiszta nyírásnak kitett fagerenda ellenőrzése (a paraméterek fogalmát szövegesen is meg 

kell adni). (7. előadás 3. dia) 
6. Központosan nyomott fa oszlop stabilitásvizsgálatának alapképletei (a paraméterek fogalmát 

szövegesen is meg kell adni). (10. előadás 5. dia) 
7. Fa oszlopok relatív karcsúságának meghatározása (a paraméterek fogalmát szövegesen is 

meg kell adni) (10. előadás 6. és 7. dia) 
8. Betétfás oszlopok szilárdsági vizsgálata (a paraméterek fogalmát szövegesen is meg kell 

adni). (10. előadás 12. dia) 
 
 


