
Tartószerkezetek V. tantárgy követelményrendszere  

előadás: minden héten 2x45 perc gyakorlat: minden héten 2x45 perc (40-45 fős gyakorlatok) 
- kötelező tantárgy az építőmérnök BSC, építészmérnök BSC, építész osztatlan hallgatóknak 
- hallgatói létszám ~200 fő 
 
Zárthelyi dolgozatok 
A félév során két nagy valamint öt kis zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatóink. A dolgozat során a 
hallgatók számpéldákat oldanak meg a nagy zh esetében 45 perc, a kis zh esetében 20 perc alatt. A 
kis zh-kat a gyakorlati órák alkalmával, a nagy zh-kat pedig az előadás keretén belül írják.  
A kis zh-k célja a folyamatos, kisebb lépcsőkben való tanulás elősegítése a nagy zh-kon való minél 
jobb eredmény valamint a félév sikeres teljesítése érdekében. A kis zh-kon ugyanazoknak a 
feladatoknak egy részszámítását kell megoldani, amik majd a nagy zh-kon lesznek. 
A zárthelyi dolgozatok során a megoldandó feladatok terjedelme, számításigénye olyan, hogy csak 
annak van esélye jó eredményt elérni, aki a felkészülés során készségfokot ér el, a számításokat nem 
csak ismeri, hanem be is gyakorolja és a zárthelyi munkáját előkészíti. A zárthelyi dolgozat 
megírásához a moodle felületen elérhető, az első előadáson bemutatott formában kinyomatott, 
segédletet használhatják a hallgatók, más segédeszköz használata (írószerszámon és számológépen 
kívül) nem engedélyezett. 
A zárthelyi dolgozatokon csak olyan feladatot kapnak a hallgatók amihez teljesen hasonlót 
gyakorlaton megoldottunk vagy a moodle felületen a gyakorló példák között megoldott feladatként 
szerepel, de ennyi idő alatt csak azt tudja helyesen és precízen megoldani aki ezeket a feladatokat be 
is gyakorolta. 

2. hét 1. kis ZH Fogalmak, mértékegységek, egyszerű tartók igénybevételei 
4.hét 2. kis ZH Fa gerendák ellenőrzése 
6.hét 3. kis ZH Fa oszlopok ellenőrzése 
7.hét 1. NAGY ZH Hajlított-nyírt tartók és nyomott oszlopok ellenőrzése 
9.hét 4. kis ZH Fa kapcsolatok ellenőrzése 
10.hét 2. NAGY ZH Fa kapcsolatok ellenőrzése 
12.hét 5. kis ZH Ellenőrzés tűzteherre 

Aláírás 
Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató mindkét nagy zárthelyi 
dolgozaton az elérhető 30 pontból legalább 15 pontot elérjen (mindkét nagy zárthelyiből min. 15-15 
pont) továbbá a kis és nagy zárthelyi dolgozatokra kapott össz. pontszáma minimum 50 pont legyen. 
Azaz a félévközi teljesítménye alapján a félévközi érdemjegye legalább elégséges legyen. A félévközi 
érdemjegy számítás módja a kis és nagy zh-kon szerzett össz. pontszám alapján: 

0 – 49  1(elégtelen)   50 – 64  2(elégséges)   65 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles) 
Tehát a kis zh-k megírása nem kötelező (és nem kell minimum pontot elérni), pusztán csak a nagy zh-
n elért pontokból is össze lehet hozni az aláírást. 
ZH pótlása, javítása 
Minden hallgató mindkét nagy zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal pótolhatja az utolsó, 14. 
oktatási héten az előadás, és ha szükséges a gyakorlati óra, keretében. 
Plusz pont szerzési lehetőség 
Minden félévben adok ki félév elején olyan egyéni választható feladatot, amire plusz pontot lehet 
kapni. Ezek a plusz pontot a zh-kon szerzett pontokhoz adódnak hozzá és így jobb félévközi 
érdemjegyet lehet szerezni (ettől függetlenül a zh-k minimum követelményét teljesíteni kell).  
Írásbeli vizsga 
A vizsga egy írásbeli részből áll ahol 90 perc alatt 25-35 kérdésre kell válaszolni, melyek között 
megtalálhatók problémamegoldás jellegű feladatok, teszt jellegű feleletválasztós, rövid, pár 
mondatos kifejtős kérdések is. A kérdések és a problémamegoldások a teljes anyag alapvető 
ismereteire irányulnak. A felkészüléshez az előadás mellett a moodle.sze.hu-n található, a 
szakirodalomból összerendezett és kiegészített, anyagok nyújtanak segítséget. Ezen anyagokban a 



vizsgán előforduló bármely kérdésre megtalálható a válasz. A vizsgára való felkészülés segítése 
érdekében összeállítottunk egy kérdéssort, ami elérhető a hallgatók számára, ezekből válogatjuk 
össze a vizsga kérdéseit. 
Az írásbeli vizsgán szerzett pontszám alapján a vizsgajegy számítási módja a következő: 

0 – 59  1(elégtelen)   60 – 69  2(elégséges)   70 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles) 
Az írásbeli vizsgán el kell érni legalább 60 pontot a félév végi érdemjegy megszerzéséhez. 
Félév végi érdemjegy 
A vizsgajegy valamint a félévközi érdemjegy átlaga adja a félév végi érdemjegyet, ez kerül rögzítésre a 
neptun rendszeren keresztül a hallgató indexébe.  
 
 
Visszajelzés hal lgatóktól  
A 2014/15 őszi félév volt az első, amikor kis zh-kat is írtunk, előtte csak a nagy zh-k voltak. Azok akik 
másodszor vették fel ekkor a tárgyat azt mondták, hogy jók ezek a kis zh-k mert így valóban 
igyekeztek folyamatosan készülni és nem a nagy zh előtt két nappal kezdték el megnézni, hogy miből 
is fognak zh-t írni és mit kell megtanulni. „Képben voltak a tananyaggal kapcsolatban” 
A zh eredményeken is látszott, hogy volt ennek értelme, az előtt lévő évhez képest többen szereztek 
aláírást és jobb pontszámokat értek el a zh-kon a hallgatók. Mivel a kis zh-k megírása nem kötelező, 
és nincs minimum szint amit teljesíteni kell, persze nem mindenki dolgozott és tanult folyamatosan a 
félév során, de a kis zh-kon és a nagy zh-kon elért pontszámok „össz.hangban vannak” (aki jó 
eredménnyel megírta a kis zh-kat annak a nagyok is jól sikerültek és fordítva).  
A hallgatók pozitívumként elmondták, hogy jó, hogy tudják konkrétan mi várható a zh-n, milyen 
feladatokat kell majd megoldani és erre vannak is megoldott, gyakorolható példák. A zárthelyik 
megíratása közben viszont nagyon szigorúak vagyunk a puskázást illetően, mondják is a hallgatók, 
hogy szinte lehetetlen, de mivel tudják, hogy mit kell megtanulni és ehhez minden segítséget meg is 
adunk nekik (gyakorlat, mintapéldák stb.) ezért ezt elfogadták.  
Annyit azért hozzáteszek, hogy bár egyértelműen úgy gondolom, hogy megérte bevezetni a kis zh-kat 
a tárgyból, ez elég sok plusz munkát, időt, energiát igényel főként, hogy ilyen sok hallgató van a 
tárgyon. 


