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 előadás: gyakorlat: 

0. Regisztrációs hét 

1. 
Alapozások,  

1. tervfeladat kiadása  
 

2. Alépítményi szigetelések, anyagok, 
technológiák 

1. szerkgyak: alapozási terv  
konzultáció 

3. 
Alépítményi szigetelések 

2. szerkgyak: talajnedvesség elleni szigetelés,    
                        talajvíznyomás elleni szigetelés 
konzultáció 

4. 
 

Talajnedvesség elleni szigetelés konzultáció 

5. Felújítások, talajvíznyomás elleni szigetelés konzultáció 

6. 1. zárthelyi 
 

konzultáció 

7. 
 Rajzhét 

1. tervfeladat beadása  
1-2. szerkesztőgyakorlatok beadása 
2. tervfeladat kiadása 

8. 
 

Fedélszékek, tetőformák, hagyományos és 
mérnöki fedélszerkezetek 

1. tervfeladat pótbeadás 
3. szerkgyak: fedélszerkezetek 
konzultáció 

9. Tető héjazatok, tetőfedés anyagai  konzultáció  

10.  Pikkelyes fedések, közép és nagyelemes 
fedések 

4. szerkgyak: bádogos szerkezetek 
konzultáció 

11. 2. zárthelyi 
 

5. szerkgyak: tetőtérbeépítések 
konzultáció 

12. Bádogos szerkezetek, alapelvek, anyagok, 
lefolyók, függőeresz, fekvőeresz, párkányon 
ülő csatorna, falszegélyek 

konzultáció 

13. 
Tetőtérbeépítések, részletképzések 

2. tervfeladat beadása 
3-5. szerkesztőgyakorlatok beadása 

14. 
Rajzhét 

2. tervfeladat pótbeadás 
 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

Dr. Gábor László: Épületszerkezettan I-IV. kötet (Tankönykiadó) 
Ernst Neufert: Építés-és tervezéstan (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999) 
Szerényi István-Gazsó Anikó: Építőipari szakrajz (Pécs, 1995) 
Szerényi István-Gazsó Anikó: Épületszerkezetek szakrajza (Pécs, 2000) 
Kádár Jenő – Talajmechanika, alapozás (Műszaki Kiadó, Budapest, 2011) 
Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei (kiadja az ÉMSZ); 
Bádogos munkák Tervezési és Kivitelezési Szabályai (kiadja az ÉMSZ);  
Tetőszerkezetek A-tól Z-ig (kiadja a Verlag DASHÖFER) 
Dr. Széll László: Magas- és lapostetők (Műszaki kk.) 
7/2006 (V.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról,  
MSZ 04-803/8:1990 – Vízszigetelő szerkezetek, 
MSZ 04-140-2:1991 – Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számítása, Épületszerkezetek  
műszaki ábrázolása,  tanszéki segédlet  
Előadások ábra- és szöveganyaga  
Kapcsolódó alkalmazástechnikai kézikönyvek 
Tanszéki mintatervek, alkalmazástechnikai kézikönyvek, segéd letek 
 



 számonkérési módok: 

2db. rajzfeladat, 5 db. szerkesztő gyakorlat, évközi jegyzet készítése, írásbeli és szóbeli vizsga 

 

 -A gyakorlatokon a részvétel és kézzel írott jegyzet készítése kötelező. Az érdemi jelenlét ellenőrzése a 
kézzel írott jegyzet értékelésével történik. A távolmaradás pótlására nincs lehetőség, 30% -nál nagyobb 
mértékű hiányzás esetén a Tanszék a félévet elégtelenre értékeli. A huzamos ideig beteg (pl. kórházi kezelés  
alatt álló) hallgatók igazolás ellenében kérhetnek egyéni elbírálást. 
– A tárgy felvétele a számítógépes rendszerben.  
- A szerkesztőgyakorlatok hiánytalan beadása megfelelően kidolgozott állapotban  
- A féléves tervek beadása határidőre (a késedelmes tervleadás 20% pontlevonással jár.) A pótbeadást 
követően tervleadásra nincs lehetőség.  
- A tervek digitális beadása archiválásra PDF formátumban a feladatkiírásnak megfelelően 
– A felvett, de nem, vagy csak részlegesen teljesített féléveket elégtelen osztályzattal értékeljük. Nincs mód a 
korábbi félévekben elért részteljesítések elismerésére. 

 teljesítmény értékelés: 

Félévközi (folyamatos) számonkérés:  
 

  
Rajzfeladat (2 db):           60+60=120 pont (min. 30+30 pont) 
Zárthelyi (2 db) 
Szerkesztőgyakorlat:  
(5 db, csak plusz pont adható) 

         10+10 pont (min 5+5 pont) 
        +10 pont 

 
                                                   140 pont 50,0 % 

 
A félévi aláírás megszerzése, s a vizsgára-bocsátás minden részfeladatban 50 % -ot elérő teljesítéshez kötött, 
tehát min. 70 pont. 
 
Megajánlott vizsgajegy adható jó (4) minősítéssel, ennek feltételei: 
           a rajzfeladatok min. 100 pontos teljesítése ÉS a zárthelyik min. 16 pontos teljesítése ÉS  
           a szerkesztőgyakorlatok min. 8 pontos teljesítése  
 
Félévvégi vizsga (kollokvium) 

  
írásbeli 40 pont (min. 20 pont) 
szóbeli 40 pont (min. 20 pont) 

                                                         80 pont 50,0 % 
mindösszesen                                                         220 pont 100,0 % 

 
A kredit megszerzése 50 %-ot elérő teljesítéshez kötött, tehát min. 110 pont.  
      
            félévközi (f)             kollokvium (k)             indexbe kerülő jegy 

 
Értékelés    0 – 69 1 0 – 39 1 0 – 109 1 
  70 – 87 2 40 – 49 2 110 – 137 2 
  88 – 104 3 50 – 59 3 138 – 164 3 
 105 – 122 4 60 – 69 4 165 – 192 4 
 123 – 140 5 70 – 80 5 193 – 220 5 

 
Elégtelen osztályzatú rajzfeladat nem javítható (félévismétlést von maga után), az elégtelen osztályzatú 
zárthelyik javítása a vizsgán történik. 
 
Amennyiben a vizsgatételek egyenkénti teljesítése az 50 % -ot nem éri el, akkor kötelező a vizsgát, azon belül 
annak minden elemét megismételni. 
 
Az indexbe kerülő jegyet az évközi (50,0 %) és a szóbeli vizsgán elért pontok összegéből (50,0 %) állapítjuk 
meg. 
 

 


