
 

Tantárgy neve:  Tartószerkezetek alapjai 1. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 2 óra gyakorlat, összesen 48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előkövetelmények: Építészeti anyagismeretek 

Tantárgyleírás:  

A mechanika feladata és helye a természettudományok között. Statikai alapfogalmak, koordináta-
rendszer, a statika axiómái. Síkbeli erőrendszerek vizsgálata. Eredő meghatározása, redukálás, 
egyensúlyozási alapfeladatok; feladatok megoldása szerkesztéssel és számítással. Egy és több merev 
testből álló síkbeli tartók vizsgálata, támaszerők meghatározása szerkesztéssel és számítással. Statikailag 
határozott síkbeli rúdszerkezetek igénybevételi ábrái. Az igénybevételi ábrák közötti differenciális 
kapcsolat. Síkbeli rácsos tartók vizsgálata, rácsos tartók rúderőinek meghatározása számítással és 
szerkesztéssel. 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 

- Gáspár Zsolt, Tarnai Tibor: Statika, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2005, 95036 

- Bárczi István: Mechanika I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999, J15-537 
Ajánlott irodalom: 

- Németh Ferenc: Statika, Panem-McGraw-Hill, Budapest 1993, ISBN 9635450923 

- Cholnoky Tibor: Mechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest 1969 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Megfelelő ismerettel rendelkezik az építést szolgáló egyéb mérnöki szakismeretek területén. 
b) képességei 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Nehme Kinga 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Lugosi Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Tartószerkezetek alapjai 1. Tantárgy kódja: MK3TAA1E04EX17 

Kredit: 4 Követelmény: kollokvium Tanszék:  

Építészmérnöki Tanszék 
Óraszám: 2 + 2 Előkövetelmény: Építészeti anyagismeretek 

Tantárgyfelelős: Dr. Nehme Kinga Tantárgy oktatói: Lugosi Péter 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
A mechanika helye a természettudományok 
között. A mechanika felosztása. 
Mértékegység-rendszerek és alapfogalmak. 
Newton törvényei, a statika axiómái. Közös 
metszéspontú síkbeli erők összetétele. 
Vektortétel, 
vetületi tétel. 

Közös metszéspontú síkbeli erők összetétele, 
erő helyettesítése. 

2.  
Nyomaték. Erő nyomatéka pontra. Erőpár. 
Megoszló erő. Szétszórt síkbeli erőrendszer 
eredője. Nyomatéki tétel. Erő és nyomaték 
eredője. Erőrendszer redukálása pontra. 
Egyensúlyozás egy erővel. 
Egyenértékűség. 

Szétszórt síkbeli erőrendszer eredője. Erő és 
nyomaték eredője. Erőrendszer redukálása 
pontra. 

3.  
Erőrendszer egyensúlyozása két, illetve három 
erővel. Tartók fogalma. Kényszerek. Statikai 
határozottság, határozatlanság, 
túlhatározottság. 
Kinematikai határozottság, határozatlanság, t
úlhatározottság. Egy merevtestből álló síkbeli 
tartók kényszererői. 

Konzoltartók és kéttámaszú tartók támaszerői. 

4.  
Több merev testből álló síkbeli tartók külső és 
belső kényszererői. 
Vonórudas tartók, háromcsuklós tartó. 

Vonórudas tartók és háromcsuklós 
tartók kényszererői. 

5.  
Gerber tartók kényszererői. Gerber tartók külső és belső 

kényszererői. 

6.  1. zárthelyi dolgozat összevont gyakorlaton  

7.  Első rajzhét 

8.  
Igénybevételek I. Síkbeli tartók igénybevételei. 
Előjel szabály. Egyszerű terhelésű egyenes 
tengelyű tartók igénybevétel-függvényeinek, 
illetve igénybevételi ábráinak meghatározása. 
Az 1. zárthelyi dolgozat pótlása: április 1. 16 
órától a 324. teremben 

Igénybevételi ábra ordináták kiszámítása. 
Igénybevételi ábrák gyakorlati elkészítése. 

9.  
Igénybevételek II. Igénybevételi ábrák 
elkészítésének lépései. A terhek és 
Igénybevételek közötti differenciális 
összefüggések. Igénybevételi 
szélsőértékek meghatározása. Igénybevételek 
szuperponálása. 

Igénybevételi ábrák szerkesztése. 

10.  
Rácsos tartók I. Rácsos tartók típusai, 
felépítése, statikai határozottsága. Rúderő-
táblázat. Rúderők meghatározása csomóponti 
módszerrel, a Cremona erőterv. 

Rúderők meghatározása csomóponti 
módszerrel. 

11.  
Rácsos tartók II. Rúderő előjelek 
meghatározása szemlélet alapján. 
Átmetsző módszerek. 

Rúderők meghatározása hármas 
átmetszéssel. 



12.  
Párhuzamos övű rácsos tartók rúderői a tömör 
tartó T, M ábrái alapján. 
Rudakon is terhelt rácsos tartók. 

Párhuzamos övű rácsos tartók 
rúderőinek maghatározása. 

13.  2. zárthelyi dolgozat összevont gyakorlaton   

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Vizsgára csak aláírással rendelkező hallgató bocsátható. 

Az aláírás feltétele az óralátogatási követelmények teljesítése, valamint mindkét zárthelyin való részvétel és 
mindkét zárthelyi dolgozat sikeres, azaz 50 pont feletti megírása (mind az első, mind pedig a második 
zárthelyi dolgozatnak legalább 50 pontosra kell sikerülnie, a dolgozatok során elért pontok nem 
átlagolhatók). A dolgozatok során elérhető legmagasabb pontszám 100 pont. 

A zárthelyi dolgozatok összevont gyakorlatokon, a rajzheteket megelőző hetek előadásainak időpontjában 
lesznek megtartva (lásd a fenti beosztást). A hallgatóknak a zárthelyi dolgozatokon, a tárgy gyakorlatain 
bemutatott példákhoz hasonló feladatokat kell megoldaniuk. Ezen dolgozatok során az elméleti tudást 
ellenőrző kérdésre (előadások anyaga) a hallgatóknak nem kell válaszolniuk. A sikertelen dolgozatok a 
beosztás szerinti heteken megtartott pótzárthelyi dolgozatok során javíthatók. Azaz mindkét zárthelyi 
dolgozat egy-egy alkalommal pótolható. Sikeres, tehát 50 pont feletti zárthelyi dolgozat a pótzárthelyi 
dolgozat időpontjában szintén javítható. Az értékelés során minden esetben a magasabb pontszám lesz 
figyelembe véve. 

 

Ha a hallgatónak az aláírást a szorgalmi időszakban nem sikerült megszereznie, a vizsgaidőszakban egy 
további pótlásra, a pótpótzárthelyi dolgozat megírására, van még lehetősége. Az a hallgató, aki valamelyik 
zárthelyi dolgozaton, valamint annak pótlásán sem jelent meg, és hiányzását nem igazolta, a pótpótzárthelyi 
dolgozaton nem vehet részt, és aláírást sem szerezhet. 

A pótpótzárthelyi 2020. május 20-án 10 órától a 324. teremben lesz megtartva. 

A pótpótzárthelyi feladatai a félév teljes gyakorlati anyagából kerülnek ki, és a dolgozat akkor tekinthető 
sikeresnek, ha azon a hallgató legalább 50 pont elér. Aláírás pedig akkor adható, ha a pótpótzárthelyi sikeres, 
és az azon elért pont, valamint a szorgalmi időszakban megírt dolgozatok legmagasabb pontszámának 
összege legalább 100 pont. Például: 1. ZH 30 pont, 2. ZH. 50 pont, a ppZH-n legalább 50 pontot kell elérni; 1. 
ZH 30 pont, 

2. ZH. 70 pont, a ppZH-n legalább 50 pontot kell elérni; 1. ZH 30 pont, 2. ZH. 20 pont, a ppZH-n legalább 70 
pontot kell elérni az aláírás megszerzéséhez. 

Azok a hallgatók, akik már a szorgalmi időszakban aláírást szereztek a pótpótzárthelyin nem vehetnek részt. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

A szorgalmi időszakban a gyakorlatok anyagából a hallgatónak 2 db zárthelyi dolgozatot kell írnia. A zárthelyi 
dolgozatok megírásakor gyakorlati anyag, jegyzet nem használható, a dolgozatírás idejére a mobiltelefonokat 
ki kell kapcsolni. A dolgozatokhoz a hallgatónak 1 db A3-as lapot, íróeszközt, vonalzókat a szerkesztési 
feladatokhoz és számológépet kell hoznia. A hallgató a feladatokat A4-es lapon kapja meg és a feladatok 
megoldásra 90 perc áll rendelkezésére. 

 

A tárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul. A vizsgán a hallgatónak teljes számpéldát megoldania már nem kell, 
a vizsgára csak íróeszközt kell hoznia, a vizsga idejére a mobiltelefonokat szintén ki kell kapcsolni. A vizsgán a 
hallgatónak, az előadásokon elhangzottak alapján elsősorban elméleti kérdésekre kell válaszolnia, de a 
levezetéseket nem kell megtanulnia. A vizsga fejben számolható, vagy paraméteresen felírható olyan kisebb 
számpéldákat is tartalmaz, amellyel a számítási, vagy szerkesztési elvek ismerete kerül ellenőrzésre. 



A vizsga írásbeli résszel kezdődik, melynek kidolgozására 30 perc áll rendelkezésre. Az írásbeli vizsgán 
elérhető legmagasabb pontszám 100 pont, sikeresnek akkor tekinthető, ha azon a hallgató legalább 50 
pontot elér. Az írásbeli rész javítása után a vizsga szóban folytatódik. Annak a hallgatónak, aki az írásbeli 
vizsgarészen legalább 50 pontot elért szóban vizsgáznia már nem kell. 

Az a hallgató, aki a szorgalmi időszakban valamennyi előadáson részt vett (neve a katalógusokon is szerepel), 
féléves szorgalma elismeréseképpen, a vizsgadolgozatához további 5 pontot kap. 

A teljesítmény értékelése: 

5 jegyű osztályzattal, a jegykialakítás szempontja: 1. ZH 30 %, 2. ZH 30%, kollokvium 40% 

50-70 pont elégséges (2) 

70-80 pont közepes (3) 

80-90 pont jó (4) 

90-100 pont jeles (5) 

 

 


