
kód:  
MFESZ37EE3 

köv: 

k 
tantárgy megnevezése:  
Épületszerkezetek VII.  
Különleges épületszerkezetek 

tantárgy típusa:  
 

tanszék: 

ÉSZ 

óraszám:  
2e/1gy 

nyelve:  
magyar 

kredit: 

3 
kurzusok oktatói: 

Erdőhegyi Zsolt, Aradi Réka 
 

előkövetelmény(ek) kódja: 

MFESZ37EE3 - Gy2 

0. Regisztrációs hét 

1. Bevezetés, tematika és feladatok 
ismertetése 

 

2. Vízzáró vasbeton szerkezetek feladatválasztás 

3. Szerkezetépítés előtt elhelyezett 
vízszigetelések, medencék 

konzultáció 

4. Különleges tetőfedések konzultáció 

5. Pontmegfogásos üvegszerkezetek, 
üvegtetők 

konzultáció 

6. Különleges homlokzatburkolatok konzultáció 

7. Rajzhét  

8. Beton homlokzatok konzultáció 

9. Különleges lapostetők konzultáció 

10. Energiatudatos épületek szerkezetei konzultáció 

11. Energiatudatos épületek szerkezetei konzultáció 

12. Hallgatói előadások konzultáció 

13. Hallgatói előadások feladat beadása 

14. Rajzhét 

  

 kötelező és ajánlott irodalom: 

Dr. Gábor László: Épületszerkezettan I-IV. kötet (Tankönykiadó) 
Ernst Neufert: Építés-és tervezéstan (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999) 
Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei (kiadja az ÉMSZ);  
Zöldtetők Tervezési és Kivitelezési Irányelvei (kiadja az ÉMSZ);  
Bádogos munkák Tervezési és Kivitelezési Szabályai (kiadja az ÉMSZ);  
Dr. Széll László: Magas- és lapostetők (Műszaki kk.) 
Anton Graf: Passzívházak (TERC kk.) 
Adolf-W.Sommer: Passzívházak (PHM kk.) 
Farsang Attila - Nagy Mihály - Nógrádi Péter: Építsünk passzívházat! (Cser kk.)  
Előadások ábra- és szöveganyaga 
Kapcsolódó alkalmazástechnikai kézikönyvek 
Tanszéki hirdetőtáblák, mintatervek, alkalmazástechnikai kézikönyvek, segédletek 
 
 

 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, 
huzamosan hiányzó, esetleg egynél több zárthelyi megírását elmulasztó) hallgatók igazolás ellenében 
kérhetnek egyéni elbírálást. 
– A tárgy felvétele a számítógépes rendszerben.  
– A felvett, de nem, vagy csak részlegesen teljesített féléveket elégtelen osztályzattal értékeljük. Nincs mód a 
korábbi félévekben elért részteljesítések elismerésére. 

 számonkérési módok: 

1 db. tanulmány választott témából, évközi jegyzet készítése, írásbeli és szóbeli vizsga 

 teljesítmény értékelés: 

Félévközi (folyamatos) számonkérés:  
 

  
Tanulmány  90 pont  

 
Hallgatói előadás: 30 pont 

 
                                       



maximálisan megszerezhető pontszám: 120 
A félévi aláírás megszerzése, s a vizsgára-bocsátás minden részfeladatban 50 % -ot meghaladó teljesítéshez 
kötött, tehát min. 63 pont. 
 
Félévvégi vizsga (kollokvium) 

  
írásbeli 60 pont (min. 31 pont) 
szóbeli 60 pont (min. 31 pont) 

                                                         120 pont 50,0 % 
mindösszesen                                                         240 pont 100,0 % 

 
A kredit megszerzése 50 %-ot meghaladó teljesítéshez kötött, tehát min. 125 pont.  
      
            folyamatos (f)             kollokvium (k)             indexbe kerülő jegy 

 
Értékelés    0 – 60 1 0 – 60 1 0 – 120 1 
  61 – 75 2 61 – 75 2 121 – 150 2 
  76 – 90 3 76 – 90 3 151 – 180 3 
  91 – 105 4 91 – 105 4 181 – 210 4 
 106 – 120 5 106 – 120 5 211 – 240 5 

 
Minden elégtelen osztályzatnak megfelelő pontteljesítmény ( rajzfeladat, szerkesztő feladat) a feladat 
megismétlését vonja 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 (50,0 %) és a szóbeli vizsgán elért pontok összegéből (50,0 %) állapítjuk 
meg. 

 

 


