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Széchenyi István Egyetem 
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 
2017/2018 II. félév 
 
Szerkezetépítés II. 
 
Tárgyfelelős és előadó:  Dr. Papp Ferenc egyetemi tanár     (szerda 13.30-15.10 B206) 
Gyakorlatvezetők:   Hajdú Gábor              (kedd 11.40-13.20 B201) 
Szak:    Építőmérnök BSc, Építészmérnök BSc  

Kredit:    3 
Felvétel:    kötelező 
Óraszám:   2 óra/hét előadás 
    1 óra/hét gyakorlat  
Beszámoló formája:   vizsga 
 

oktatási hét/ 
gyakorlat 

előadás (B102) 
szerda 1330-1510 

gyakorlat  (B201)  
  kedd 

1/1 Tantárgy bemutatása. 
Keretszerkezetű csarnokok 
kialakítása és méretezése. 
 

Feladat ismertetése. 
Koncepcionális terv (vázlatterv). 
Keretszerkezet terheinek felvétele. 

2 
  

Épületszerkezetek és szerkezeti 
elemek stabilitása. 
 

egyéni konzultáció 

3/2 
  

Épületszerkezetek merevítő 
rendszere. 

1. részhatáridő 
Vázlatterv bemutatása, keretszerkezet 
terheinek bemutatása. 
(max. 15 pont) 
 
Keretszerkezet szerkezeti- és 
tehermodellje, a modell ellenőrzése, gépi 
analízis. 

4 
  

Nyomatékbíró kapcsolatok. 
 
 

egyéni konzultáció 

5/3 
  

Stabilitásvizsgálat a ConSteel    
programmal. 
 

2. részhatáridő 
Keretszerkezet analízise és 
keresztmetszeteinek tervezése.    
(max. 15 pont) 
 
Keretszerkezet stabilitásvizsgálata. 

6 
  

Kapcsolatok tervezése a ConSteel 
programmal. 
 

egyéni konzultáció 

7/4 
  

Tervezés szeizmikus hatásra.  
 

3. részhatáridő 
Keretszerkezet stabilitásvizsgálata. 
(max. 15 pont) 
 
Csarnokszerkezet merevítő rendszerének 
tervezése. Kapcsolatok tervezése. 

8 
  

Tervezés tűzhatásra. 
 

 egyéni konzultáció 
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9/5 
  

Acélszerkezetek gyártása és 
szerelése I.   
 

4. részhatáridő 
Kapcsolatok. 
(max. 15 pont) 
  

10 
  

Acélszerkezetek gyártása és 
szerelése II.   

 egyéni konzultáció 

11/6 
  

Acélszerkezeti rajzok a  
Tekla Structures rendszerben.  
Modell-átvitel ConSteel programból.  
 

Rajzi konzultáció. 

12 Acélszerkezetek gyártása és 
szerelése III.   
 

egyéni konzultáció 
 

13/7 
  

Acélszerkezetek gyártása és 
szerelése IV.   
 

 
A 05.01-én elmaradó gyakorlatot szükség 
esetén órarenden kívül kell megoldani! 
 
 

14 
  

Összefoglalás. Vizsga előkészítése. Órarenden kívül. 
Feladat beadása  
(rajz és merevítő rendszer)   
(max. 40 pont) 

 
Feladatok bemutatása, pontozás 
 
 A feladatok bemutatása a megjelölt gyakorlati órákon történik. A bemutatás a 
gyakorlatvezető által elfogadott formában (papíron, saját laptop-on) történhet. Az értékelést a 
gyakorlatvezető szóban adja meg, és megállapítja a pontszámot is, amit a faladat laphoz 
tartozó pontozólapon rögzít, és aláírással hitelesít.    
 
Félévi aláírás feltétele 
 
1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal  rész 
kell venni, a részvételt aláíró íven ellenőrizzük.  
2. Beadott 4 részfeladat, az alábbi feltételek szerint: 
- minden határidőn túli beadás -5 pont levonással jár 
- határidőn túli beadás csak a legközelebbi egyéni konzultáción lehetséges 
- 14. hét után feladat nem adható be 
3. Az elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont. 
  
Vizsgakövetelmény 
 
 A vizsga három szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell 
kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést 
tartalmaz, amelyekre jó választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt 
vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy árfogó témájú 
vizsgakérdésre. A vizsgakérdések alapvetően az előadások címével és témájával azonosak. A 
harmadik szakasz az írásbeli vizsgarész eredménye alapján jegy megajánlással kezdődik. 
Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen 
írásos válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga szóban 
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folytatódik. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 51 
pont. 
 
Tantárgyi jegy megállapítása 
 
 A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok és a vizsgán szerzett pontok 
összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint: 
  
     0-110 pont: elégtelen 
 111-129 pont: elégséges 
 130-149 pont: közepes 
 150-169 pont:  jó 
 170-200 pont: jeles 
 
    
Győr, 2018.02.05                Dr. Papp Ferenc sk.   
        egyetemi tanár, tanszékvezető 
           tárgyfelelős 
 
 

Melléklet 
 
Tárgyleírás  
A tantárgy a Tartószerkezetek III. tantárgy szerves folytatása. A hivatkozott tárgyban a 
hallgató elméleti szinten megismerkedett az acélszerkezetek erőtani tervezésének alapvető 
módszertanával, gyakorlati szinten pedig készség szintre emeltük az alapvető méretezési 
módszerek alkalmazását. A jelen tárgyban – a fenti ismeretekre alapozva -  már összetett 
szerkezetek erőtani tervezését célozzuk meg. A hallgató elméleti szinten megismerkedik a 
fejlett acélszerkezeti építészet alapjaival, gyakorlati szinten pedig az összetett szerkezetek 
tervezését készség szintre emeljük.  
 
Oktatás célja 
A Tartószerkezetek III. tantárgy folytatásaként az összetett acélszerkezetek erőtani tervezését 
célozzuk meg. A hallgató elméleti szinten megismerkedik a fejlett acélszerkezeti építészet 
alapjaival, gyakorlati szinten pedig az összetett szerkezetek tervezését készség szintre 
emeljük. A kurzus végére a mérnökhallgató készséget szerez egyszerű magasépítési 
acélszerkezetek erőtani tervezésében és a megvalósítás feltételét képező acélszerkezeti kiviteli 
tervek készítésében. A jelen ismereteket és készségeket a Tartószerkezetek IV. tantárggyal 
kiegészítve a hallgató alapvető készséget szerez az adott területen kiírható diplomamunka 
készítéséhez. 


