
Szerkezetépítés  I I I .  tantárgy követelményrendszere  

- kötelező tantárgy építőmérnök BSC szakos hallgatók közül a Szerkezetépítés szakirányon lévőknek 
- hallgatói létszám ~50-60 fő - heti 4x45 perc idő áll rendelkezésre 

A tantárgy lényege RÖV IDEN: 
Nincs se előadás se gyakorlat csak konzultáció. A hallgatókat 10 csoportra bontjuk (5-6 fő / 
csoport), mindegyik csoportnak 3 feladatot kell elkészítenie a félév során megadott határidőkre. A 
feladatokat papíron dokumentálva beadják, valamint tartanak a félév végén egy előadást melyben 
elmesélik mindhárom feladatot és, hogy hogyan telt a félévi munka. Minden csoportnak 
kéthetente 35perc jut konzultációra, ekkor tudják feltenni a kérdéseket valamint a konzultáció 
előtt e-mailben elküldött anyagokra reagálunk. A félév végén mi oktatók (én + Fekete Ferenc) 
pontozzuk a leadott anyagot és az előadást, valamint a többi hallgató is ad pontot az elhangzott 
előadásokra. A csoport által szerzett pontszámból a végén érdemjegyek lesznek (a csoport tagjai 
nem feltétlenül kapják ugyanazt az érdemjegyet) ezek kerülnek az indexbe.  
A három kiadott feladat nagyon különböző (tanulmány, tervezési feladat, építmény bemutatás és 
még előadni is kell) így mindenki találhat magának olyan feladatot/feladatrészt amit szívesen és 
ügyesen meg tud oldani, amiben jó lehet és ha mindenki beleteszi a maximumot és jól felméri 
miben lehet jó akkor a csoport teljesítménye kimagasló. De persze az egy ideális állapot, ha 
mindenki teleteszi a maximumot, mert általában ez nem valósul meg, főként ha véletlenszerűen 
osztjuk be őket csoportokba (meg kell tanulni csoportban dolgozni…..  ) 

A tantárgy HOSSZAN KIFEJTVE:  

A TÁRGY CÉLJA: 

A félév során a hallgatók csoportba dolgozva, egymással együttműködve egy tanulmány keretén belül 
mélyebben megismerkednek egy a faszerkezetek méretezésének elméleti részéiről, gyártási, építési 
technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szóló témakörrel, közelebbről megvizsgálnak 
megépült faszerkezetű építményeket/épületeket, valamint féléves tervezési feladat keretén belül 
elsajátítják egy faszerkezetű építmény statikai számításának, terveinek készítési módját. A 
faszerkezetekkel kapcsolatos ismeretek elsajátításán felül a csoportmunkában történő munka fő célja 
a készségfejlesztés (együttműködési- és problémamegoldó készség, konfliktuskezelés).  

KÖVETELMÉNYEK: 

A szorgalmi időszakban hallgatóink csoportmunkában dolgoznak, a csoportok létszáma (a 
jelentkezett hallgatók számának függvényében) 4 - 6 fő, és a következő feladatokat kell az 
ütemtervben megadott határidőre, megfelelő színvonalon elkészíteniük: 

- a félév elején kijelölt téma kidolgozása tanulmány formájában valamint ismertetése a többi 
hallgatói csoporttal előadás keretében (a téma a faszerkezetek méretezésének elméleti 
részéiről, gyártási, építési technológiáikról, különböző szerkezeti kialakításaikról szól) 

- megépült faszerkezetek bemutatása tanulmány és előadás formájában (minden csoportnak egy 
szabadon választott faszerkezetből készült építményt kell bemutatnia) 

- faszerkezetű építmény tervezése (statikai számítás, vázlatterv, tervrajzok), makett készítése, 
valamint a tervezés lépéseinek, az építmény kialakítási szempontjainak és magának az 
építménynek a bemutatása előadás formájában 

A hallgatói csoportok a félév során az ütemtervben megjelölt időpontokban kötelező konzultáción 
vesznek részt, ahol ismertetik az oktatókkal az addig elért eredményeket, feltehetik kérdéseiket, és 
rögzítik a további teendőket. Ezen konzultációkon a csoport minden tagjának kötelező a jelenlét. 
Amennyiben a csoport felkészületlenül vagy nem teljes létszámban jelenik meg a konzultáción, a 
második ilyen alkalmat követően a tagok féléve megtagadásra kerül. 

A félév során a csoportok által elkészítendő feladatrészek a következők: 



A) Tanulmány a faszerkezetek méretezésének valamely elméleti részéről, gyártási, építési 
technológiájáról, különböző szerkezeti kialakításáról: 
- tanulmány írott formában (max. 4-5 A4-s oldal képek, grafikonok stb. nélkül, Times New Roman 
12-s betűméret 1,15-s sorköz) 
- a csoport egy tagja PowerPoint előadás formájában bemutatja az oktatóknak és a többi 
hallgatónak a kidolgozott tanulmánytémát, max. 15 percben 

B) Megépült faszerkezetek bemutatása (minden csoportnak egy, általuk választott de az oktatókkal 
előzetesen egyeztetett, faszerkezetből készült szabadon választott építményt kell bemutatnia) 
- tanulmány írott formában (max. 8-10 A4-s oldal) 
- PowerPoint előadás max. 5 perc terjedelemben 

C) Faszerkezetű építmény tervezése 
- vázlatterv (M1:50), statikai számítás, tervrajzok (M1:50  M1:10), makett 
- PowerPoint előadás max. 10-15 perc terjedelemben 

A feladatok beadási határidőit miden félévben az ütemterv tartalmazza. A határidők be nem tartása 
alól csak rendkívüli esetben adunk kedvezményt. A feladatokat az oktatóknak személyesen kell 
átadni, előre egyeztetett időpontokban.  

ÉRTÉKELÉSI RENDSZER: 

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy az előzőekben részletezett feladatokat a szorgalmi 
időszakon belül, az ütemtervben megadott határidőkre, elégséges színvonalon beadják. 

A vizsgaidőszakban a hallgatóknak vizsgát nem kell tenniük, érdemjegyüket a félév során elkészült 
feladatokra kapott pontszám alapján a következőekben ismertetett módon kapják. 

CSOPORT ÁLTAL SZEREZHETŐ 

PONTSZÁM 

Pontszám  

oktató hallgató  

A) Tanulmány 35 + 3 5 45 

B) Megépült faszerk. bemutatása 10 + 5 5 20 

C) Tervezési feladat 50 + 5 5 60 

 125 

A szorgalmi időszak utolsó két hetében tartott előadásokon a csoportok bemutatják a félév során 
elkészített feladataikat a többi hallgatónak illetve az oktatóknak. Ezen előadások után a hallgatók 
minden csoport munkáját pontozzák. Ezen felül az oktatók az elhangzott előadások valamint a 
csoportok által leadott dokumentációk alapján szintén pontozzák a csoportok munkáját. E kettőből 
tevődik össze az fenti táblázat alapján a csoportok pontszáma.  

A csoport tagjai egymás között megállapodnak az ún. „egyéni szorzó”-ról. Ezen számnak kell 
kifejeznie, hogy az egyes hallgató mekkora részt vállalt a feladatokból, milyen lelkesedéssel végezte 
munkáját, mennyire segítette csoporttársai munkáját stb.. Az egyéni szorzó 0 és 1 közötti szám. A 
csoport tagjainak egyéni szorzóinak összege 1,00 kell legyen. 

EGYÉNI PONTSZÁM = csoport által szerzett össz.pontszám szorozva az „egyéni szorzóval”. Az egyéni 
pontszám alapján az alábbi táblázatban láthatóan alakul az egyes hallgatók érdemjegye a félév végén. 

 4 fős csoport esetén 5 fős csoport esetén 6 fős csoport esetén 
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Pontszám Érdemjegy Pontszám Érdemjegy Pontszám Érdemjegy 

    - 30 5 (jeles)     - 24 5 (jeles)     - 20 5 (jeles) 

29 – 25 4 (jó) 23 – 21 4 (jó) 19 – 17 4 (jó) 

24 – 21 3 (közepes) 20 - 17 3 (közepes) 16 – 14 3 (közepes) 

20 – 17 2 (elégséges) 16 – 13 2 (elégséges) 13 – 11 2 (elégséges) 

    16 - 1 (elégtelen)     12 - 1 (elégtelen)     10 - 1 (elégtelen) 

 
 



ÜTEMTERV a 2013/14 tavaszi  félévben pl. :  

Előadás + konzultáció  

kedd 09
5 0

 –  13
2 0

  A2  

1.hét 

febr.04. 

A félévi követelmények ismertetése, csoportok kialakítása, tanulmánytéma és tervezési feladat 

kijelölése a csoportok számára, csapatépítés 

2.hét 

febr.11. 

Konzultáció 1. 2. 3. 4. és 5. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: irodalomkutatás, összegyűjtött anyagok bemutatása 

Megépült faszerkezet: kiválasztott építmény egyeztetése 

3.hét 

febr.18. 

Konzultáció 6. 7. 8. 9. és 10. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: irodalomkutatás, összegyűjtött anyagok bemutatása 

Megépült faszerkezet: kiválasztott építmény egyeztetése 

4.hét 

febr.25. 

Konzultáció 1. 2. 3. 4. és 5. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: irodalomkutatás alapján összeállított tanulmány (tartalom, szerkezet, felépítés) 

~50-60%-os készültségi szint 

Megépült faszerkezet: felmérés, helyszíni szemle összefoglalása/bemutatása 

Tervezési feladat: vázlatterv 

5.hét 

márc.04. 

Konzultáció 6. 7. 8. 9. és 10. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: irodalomkutatás alapján összeállított tanulmány (tartalom, szerkezet, felépítés) 

~70-75%-os készültségi szint 

Megépült faszerkezet: felmérés, helyszíni szemle összefoglalása/bemutatása 

Tervezési feladat: vázlatterv 

6.hét 

márc.11. 

Konzultáció 1. 2. 3. 4. és 5. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: irodalomkutatás alapján összeállított tanulmány (tartalom, szerkezet, felépítés) 

~90-95%-os készültségi szint 

Megépült faszerkezet: dokumentáció, felmérési rajzok ~90%, előadás vázlat 

Tervezési feladat: terhek, igénybevételek 

7.hét 

márc.18. 

Konzultáció 6. 7. 8. 9. és 10. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: irodalomkutatás alapján összeállított tanulmány (tartalom, szerkezet, felépítés) 

~90-95%-os készültségi szint 

Megépült faszerkezet: dokumentáció, felmérési rajzok ~90%, előadás vázlat 

Tervezési feladat: terhek, igénybevételek 

8.hét 

márc.25. 

Konzultáció 1. 2. 3. 4. és 5. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: előadás vázlata 

Tervezési feladat: az egyes szerkezeti elemek és kapcsolataik méretezése 

9.hét 

ápr.01. 

Konzultáció 6. 7. 8. 9. és 10. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tanulmány: előadás vázlata 

Tervezési feladat: az egyes szerkezeti elemek és kapcsolataik méretezése 

10.hét 

ápr.08. 

Konzultáció 1. 2. 3. 4. és 5. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tervezési feladat: tervrajzok 

11.hét 

ápr.15. 

Konzultáció 6. 7. 8. 9. és 10. csoport számára, bemutatandó feladatrészek: 

Tervezési feladat: tervrajzok 

12.hét 

ápr.22. 

Konzultáció 1.-10. csoport számára 

Leadási határidő az 1., 2., 3., 4., 5. csoport számára (nyomtatott formában a három feladat 

valamint a következő heti előadás ppt.-je) 

13.hét 

ápr.29. 

PREZENTÁCIÓ    1., 2., 3., 4., 5. csoport 

30perc/csoport  A+B+C feladatok bemutatása 

Leadási határidő a 6., 7., 8., 9., 10. csoport számára (nyomtatott formában a három feladat 

valamint a következő heti előadás ppt.-je) 

14.hét 

máj.06. 

PREZENTÁCIÓ    6., 7., 8., 9., 10. csoport  

30perc/csoport  A+B+C feladatok bemutatása 

 
 


