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 Regisztrációs hét  

02.14 Fa makro- és mikroszkópos szerkezete, kémiai összetétele. Fizikai 
jellemzők, szilárdsági alapfogalmak. Tervezési alapelvek az Eurocode és 
MSZ szabványok szerint. Teheranalízis Eurocode szerint. 

Hatás, hatáskombinációk. 
Szilárdsági jellemzők számítása. 

02.21 Szerkezeti faanyagok, fatermékek az építőiparban. Fűrészáru, RR fatartó. 
Kapcsolóelemek típus. 

Födémek tetőszerkezetek 
mértékadó terheinek 
meghatározása. 

02.28 Hajlított és nyírt gerenda szilárdsági vizsgálata. Használhatósági 
határállapot, gerenda lehajlás vizsgálata. 

Fa gerenda ellenőrzése, 
méretezése. 

03.07 Fa oszlop kialakítása, szilárdsági és stabilitási vizsgálata. Fa gerenda alakváltozás vizsgálata. 

03.14 Faszerkezetek kapcsolatai. Hagyományos ácskötések és mérnöki 
kapcsolatok. Méretezésük alapelve 1. 

Fa oszlopok vizsgálata. 

03.21 I. Zárthelyi  

03.25-
29 

Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének a hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 
meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete I. Zárthelyi pótlása 

04.04 Faszerkezetek kapcsolatai. Hagyományos ácskötések és mérnöki 
kapcsolatok. Méretezésük alapelve 2. 

Fa oszlopok vizsgálata. 
Kapcsolatok ellenőrzése 

04.11 Faanyagvédelem, károsítók és az ellenük való védekezés módja Kapcsolatok ellenőrzése 

04.18 Tűzterhelés. Fa szerkezetek ellenőrzése tűzteherre. Kapcsolatok ellenőrzése 

04.25 Tűzterhelés. Fa szerkezetek ellenőrzése tűzteherre. Kapcsolatok ellenőrzése 

05.02 Falazott szerkezetek. Falazóelemek szilárdsági tulajdonságai. Falazatok ellenőrzése 

05.09 II. Zárthelyi 

05.13-
17 

Rajzhét Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete II. Zárthelyi pótlása 

 Kötelező és ajánlott irodalom:  
1. Dr. Rónai – Somfalvi: Fa tartószerkezetek, Műszaki Könyvkiadó 1982 
2. Dezső – Szabó: Faszerkezetek tervezése Eurocode 5 alapján, MMK Tartószerkezeti Tagozat Budapest, 2010 
3. MSZ EN 1995-1-1:2009 Faszerkezetek tervezése. Általános szabályok. 
4. MSZ EN 1996-1-1 Falazott szerkezetek tervezése. Általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és 
vasalás nélkül 

 Az aláírás feltételei: 
Mindkét zárthelyi 50 pont feletti megírása. 

 számonkérési módok: 
Írásbeli ZH dolgozat 2 db. 

 a teljesítmény értékelése: 
5 jegyű osztályzattal, a jegykialakítás szempontja: I. ZH 50 %, II ZH 50% 

50-70 pont elégséges (2) 
70-80 pont közepes (3) 
80-90 pont jó (4) 
90-100 pont jeles (5) 

 


