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Államvizsga kérdések 

 

Acélszerkezetek 

 

1. A méretezéselmélet alapjai, az acélszerkezetek határállapotai 

2. Tervezési állapotok és teherkombinációk az EC szerint 

3. A keresztmetszet osztályozásának okai, célja, végrehajtása 

4. A keresztmetszetek ellenállása egyszerű igénybevételekre 

5. A keresztmetszetek ellenállása összetett igénybevételekre 

6. Központosan nyomott rudak kihajlása, kapcsolatok méretezése 

7. Stabilitási határállapotok, hajlított gerendák kifordulása 

8. Csavarozott kapcsolatok méretezése 

9. Hegesztett kapcsolatok méretezése 

10. Csarnokszerkezetek osztályozása, a tartószerkezet részei 

11. Héjazatok szerkezeti kialakítása és méretezése. 

12. Szaruzatok típusai. Tömör gerinclemezes és rácsos szaruzatok kialakítása és 

méretezése 

13. Keretszerkezetű főtartók típusai. Keretsarok szerkezeti kialakítása és erőjátéka 

14. Szélrácsok szerkezeti kialakítása és méretezése 

15. Darupályatartók keresztmetszeti típusai 

16. Acélszerkezetek gyártásának munkafolyamatai. Lángvágás, lángvághatóság. 

17. Hegesztő eljárások, hegeszthetőség. Védőgázos hegesztések és a fedettívű hegesztés 

18. Hegesztési alakváltozások és sajátfeszültségek. Hegesztett kötésekkel szemben 

támasztott követelmények. Varratok vizsgálata és minősítése 

19. Öszvértartók feszültségszámítása rugalmas állapotban 

20. Öszvértartó kapcsolatainak méretezése 
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Államvizsga kérdések 

 

Vasbetonszerkezetek 

1. Az I. II. és III. feszültségállapot bemutatása, és a különböző feszültségállapotokban 

használt beton és betonacél közelítő σ - ε diagram, bemutatása 

2. A semleges tengely, az ideális keresztmetszeti terület és inercianyomaték 

számításának ismertetése repedésmentes és berepedt állapotban! 

3. Ismertesse a kötött és a szabad tervezés lépéseit, derékszögű négyszög és „T” 

keresztmetszet esetén! 

4. Definiálja a normálisan vasalt, a túlvasalt és gyengén vasalt keresztmetszetet! 

Vezesse le az ξco, és ξ’co számítási képletét és adja meg hol használható! 

5. Ismertesse hajlított-nyírt gerenda vasalásának tervezési lépéseit, a vaselhagyások 

számítását, a határnyomaték és határnyíróerő ábra számításának lépéseit! Gerendára 

vonatkozó szerkesztési szabályok 

6. Ismertesse a nyírás vizsgálatot III. feszültségállapotú tartón! Mutassa be a kiékelés 

hatását! 

7. Ismertesse a teherbírási vonalat, a teherbírási középpont fogalmát, a teherbírási vonal 

jellegzetes pontjait és azok számítását, mutassa be a teherbírásai vonal használatát! 

Vasbeton oszlop szerkesztési szabályai 

8. Ismertesse a külpontosan nyomott keresztmetszet határkülpontosságának és 

határerejének számítását. Vasbeton oszlop szerkesztési szabályai! 

9. Vasbeton szerkezetek használhatósági határállapotainak vizsgálata: alakváltozás és 

repedéstágasság meghatározása 

10. Többszintes keretek közelítő számítása függőleges és vízszintes teherre, a portál 

módszer ismertetése, a vasbeton keret vasalása 

11. Vasbeton lemezek közelítő számítása. Egy- és kétirányban teherviselő lemezek, 

vasalás kialakítása. Szerkesztési szabályok 

12. Gombafödémek kialakítása, közelítő méretezésük hajlításra, átszúródásvizsgálat. 

Szerkesztési szabályok 

13. Vasbeton épületek merevítési lehetőségei. Falakkal merevített épület, vízszintes terhelés 

elosztása a falrendszer elemei között. Statikailag határozott és statikailag határozatlan esetben, 

csavarási középpont meghatározása  

14. Vasbetonszerkezetek (lemezlépcsők, rövidkonzol, tartóvég, kiharapott tartóvég) 

számítása, vasalásának kialakítása 

15. Falazott szerkezetek erőtani számításának elve  

16.  Előrefeszített tartó szélső szál feszültségeinek vizsgálata különböző állapotokban 

17.  Előrefeszített tartó törőnyomatékának meghatározása 

18.  Milyen feszültségveszteségeket kell figyelembe venni elő- és utófeszített tartóknál 

19.  Sorolja fel az építő és alátámasztó állványok típusait (rajzoljon fel néhányat) 

20.  Előregyártott elemek kapcsolatai 
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Államvizsga kérdések 

 

Geotechnika 

 

1. A Földkéreg anyagai, folyamatai 

2. A talajok alapvető jellemzői és osztályozásuk 

3. Vízmozgások és hatásaik a talajban 

4. A talajok mechanikai jellemzői 

5. Földnyomások számítása 

6. Rézsűs földtömegek állékonyságának vizsgálata  

7. A síkalapok típusai, tervezésük rendje, követelményei  

8. A síkalapok törőerejének és süllyedésének számítása 

9. A síkalapok szilárdsági méretezése és állékonyságvizsgálata 

10. A cölöpök osztályozása, a cölöpözés fő módszerei 

11. A cölöpalapok tervezése, próbaterhelése 

12. A támfalak típusai, tervezésük elvei    

13. Rés-, cölöp- és szádfalak alkalmazási köre és készítése 

14. Talajhorgonyzások készítése és a horgonyzott szerkezetek tervezése 

15. A földműépítés feladatai, eszközei és technológiái     

16. A földművek anyaga, minősége és mennyisége 

17. Földművek és munkagödrök víztelenítése   

18. Talajjavítási módszerek 

19. Alagútépítés zárt eljárásokkal 

20. A geotechnikai tervezés elvei, módszerei, szabványai 
 

 


