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TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE  

 

Az általános mérnöki gondolkodásmód bemutatása, tervezésben használt modellezési folyamatok 
megismerése, szerkezeteken előforduló különböző terhek és hatások meghatározásának bemutatása, a 
tervezési szabványok felépítésének, gondolkodásmódjának bemutatása. A tárgy segítséget nyújt a későbbi 
tanulmányokban és a tervezési gyakorlatban elvégzendő méretezési feladatok megoldásához. 

 

TARTALMA 

 

Rövid leírás / Témakörök: A mérnöki tervezés elmélete. Tartószerkezetek fő típusai, a szerkezeti elemek 
viselkedési formái. Szerkezet alakzatának, anyagának és terhelésének modellezése. Tartószerkezeti MSz EN 
Eurocode szabványsorozat. Méretezés elméleti alapfogalmak. A tartószerkezetet érő állandó és esetleges 
hatások. Tervezési, karakterisztikus és reprezentatív értékek. Méretezés a parciális tényezős eljárással. 
Teherkombinációk. Teherbírási és használhatósági követelmények. Hó-, szél-, hőmérsékleti és rendkívüli 
hatások. Hidak forgalmi terhei. Igénybevételek mértékadó, maximális értékeinek meghatározása. Kísérlettel 
segített tervezés. 
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Előadás – gyakorlat: 

1. A mérnöki tervezés elmélete. A mérnöki munka területei, a mérnöki gondolkodás. Méretezés elve, 
méretezéselméleti alapfogalmak. A létesítmény jellemző költségei. Szerkezet és forma. Terhek és hatások. 

2. Szerkezet alakzatának, anyagának és terhelésének modellezése. Az erőtani számítás célja, pontossága. 
Valószínűségelméleti alapfogalmak. A méretezés történeti fejlődése, alapelvei. 

3. A Tartószerkezeti MSz-EN Eurocode szabványsorozat. Az Eurocode–ok általános elvei, alkalmazási területe, 
az alkalmazás előfeltételei, fogalmi rendszere. Tartószerkezetek méretezése a parciális tényezős eljárással. 
Teherbírási és használhatósági határállapotok. A hatások kombinációja. A kombinációs tényezők rendszere. 

4. A tartószerkezeteket érő általános hatások. Állandó hatások. Épületek hasznos terhei. A hóteher és annak 
modellezése. A szélhatás és annak modellezése, a szerkezet válasza. 

5. Hidak forgalmi terhei. Daruzott szerkezetek terhei. Kísérlettel segített tervezés. Zh 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE  

Részvétel: A gyakorlatokon és előadásokon való, a kredit rendszerű TVSZ (2016) előírása szerinti részvétel. A 
hiányzások száma nem haladhatja meg az órák számának 50%-át! 

Aláírás / Félévközi jegy feltétele: A féléves zárthelyi megírása. A gyakorlatokon és előadásokon való, a kredit 
rendszerű TVSZ (2016) előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg az órák számának 
50%-át! 

A félévközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi minimum 50 %-os teljesítése. Amennyiben a félévközi 
munka nem éri el 50 %-ot a vizsgaidőszakban ismétlővizsga jelleggel lehetőség van a félév teljesítésére. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja:  A félévközi jegyet egy féléves ZH 100% teljesítésével lehet megszerezni. 

85 – 100 % A (5, jeles, excellent, sehr gut) 
71 – 84 % B (4, jó, good, gut) 
60 – 70% C (3, közepes, avarage, befriedigend) 
50 – 59 % D (2, elégséges, satisfactory, genügend) 
0 – 49 %  F (1, elégtelen, fail, ungenügend) 
 
 

MASZKHASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK 

Az egyetem területén maszkot kell viselni függetlenül attól, hogy valaki oltott vagy sem: 

 a maszknak takarni kell az orrot és a szájat is 
 orvosi- és FFP2 maszk erősen javasolt, egyéb megoldás (pl. kendő) nem elfogadható 
 hallgatóknak folyamatosan maszkot kell viselni, oktatóknak tanítás közben nem, ha 4 méter távot tudja 

tartani 
 beltéren csak akkor vehető le maszk ha: 

o egyedül van valaki az irodában 
o étkezés közben, de nem az órán 

További információ az egyetem honlapján olvasható: 

https://univpecs.com/covid_19/20211102_kotelezo_maszkhasznalat_az_egyetemen 
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ÜTEMEZÉS 
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