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 előadás: gyakorlat: 

0 Regisztrációs hét 

1. Az iparosított építés története, magyar és 
nemzetközi ipari építészet 

1. tervfeladat kiadása  
 

2. Előregyártott vasbeton vázak konzultáció 

3. 
Előregyártott vasbeton külső falszerkezetek 

1.szerk.gyak: vasbeton vázszerkezetek  
konzultáció 

4. Előregyártott beton és vasbeton szerkezetek 
speciális alkalmazásai 

konzultáció 

5. Egy előregyártott vasbeton vázszerkezet 
felépítésének elemzése 

konzultáció 

6. Acél vázszerkezetek konzultáció 

7. 
- (rajzhét) 

1. tervfeladat beadása 
1. szerkesztőgyakorlat beadása 
2. tervfeladat kiadása 

8. 
Acél vázszerkezetek külső térelhatárolása 

1. tervfeladat pótbeadás 
konzultáció 

9 Ipari padlók, ipari kapuk és felülvilágítók, - (tanszüneti nap) 

10 Nagyfesztávú faszerkezetek és speciális 
nagyfesztávú szerkezetek, tárrácsok, héjak 

2.szerk.gyak: acél vázszerkezetek  
konzultáció 

11 Csarnokok tűzvédelme konzultáció 

12 Nyílászáró szerkezetek, hagyományos és 
korszerűnyílászárók 

konzultáció 

13 
Függönyfalak 

2. tervfeladat beadása 
2. szerkesztőgyakorlat beadása 

14 
Rajzhét 

2. tervfeladat pótbeadása 
 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

Dr. Gábor László: ÉpületszerkezettanI-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)  

Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei (kiadja az ÉMSZ) 
Kádár Jenő – Talajmechanika, alapozás (Műszaki Kiadó, Budapest, 2011) 
Dr. Seregi György – Acélvázas Csarnokok – (TERC, Budapest, 2001) 
Előadások ábra- és szöveganyaga 
Kapcsolódó alkalmazástechnikai kézikönyvek 
Tanszéki mintatervek, alkalmazástechnikai kézikönyvek, segédletek 
 

 számonkérési módok: 

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

 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás  feltételei: 

-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:           60+60=120 pont (min. 30+30 pont) 
Szerkesztői gyakorlat: 2 db, (csak 
plusz pont adható) 

         +10 pont 

 
                                                   120 pont 60,0 % 

 
A félévi aláírás megszerzése, s a vizsgára-bocsátás minden részfeladatban 50 % -ot elérő teljesítéshez kötött, tehát 
min. 60 pont. 
 
Megajánlott vizsgajegy adható jó (4) minősítéssel, ennek feltételei: 
           a rajzfeladatok min. 100 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 40,0 % 
mindösszesen                                                         200 pont 100,0 % 

 
A kredit megszerzése 50 %-ot elérő teljesítéshez kötött, tehát min. 100 pont.  
      
            félévközi (f)             kollokvium (k)             indexbe kerülő jegy 

 
Értékelés    0 – 59 1 0 – 39 1 0 – 99 1 
  60 – 74 2 40 – 49 2 100 – 124 2 
  75 – 89 3 50 – 59 3 125 – 149 3 
  90 – 104 4 60 – 69 4 150 – 174 4 
 105 – 120 5 70 – 80 5 175 – 200 5 

 
 
Elégtelen osztályzatú rajzfeladat nem javítható, félévismétlést von maga után.  
 
Ha a vizsgatételek egyenkénti teljesítése az 50 % -ot nem haladja meg, akkor kötelező a vizsgát, azon belül annak 
minden elemét megismételni. 
 
Az indexbe kerülő jegyet az évközi (60,0 %) és a vizsgán elért pontok összegéből (40,0 %) állapítjuk meg. 
 

 


