
Az ismeretkör: Magasépítési ismeretek BSc I. 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Építőmérnöki ábrázolás, 2) Magasépítéstan 

 

Tantárgy neve: Építőmérnöki ábrázolás Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 2 óra gyakorlat, összesen (2+2) *12 hét = 48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb):  évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy a műszaki ábrázolás alapjaival ismertet meg.  Egy tömörfalas családi ház kiviteli terveinek  elkészítése, az 
alaprajz és metszet felszerkesztésének elsajátítása, a műszaki rajz készítésének elsajátítása manuálisan, 
hagyományos módon. A 2D- s ábrázolásból kialakul az épület 3D-s képe, amely manuálisan is elkészíthető, térlátás 
fejlesztése –tetőidomszerkesztéssel, axonometrikus és perspektív szerkesztési eljárásokkal. 
Az ábrázolt épületszerkezeti elemek ismertetése, - bevezetés az épületszerkezettanba. 
Falas szerkezeti rendszerű épületek. Falazott technológiával készülő falak. Áthidalók.. Födémtípusok ismertetése. 
Koszorú fogalma, szerepe, fajtái.. Monolit vasbeton födémek. Félmonolit és előregyártott födémek kialakulása, fajtái - 
sűrűbordás-idomtestes, zsalugerendás, födémek. Födém-koszorú kapcsolatok. Fedélidomok és szerkesztésük.. 
Fedélszerkezettípusok ismertetése: szarufafedelek: üres, torokgerendás, szelemenes fedelek: egy-, két-, 
háromállószékes,. Alapozási módok – síkalapozás a metszeti ábrázolás mértékéig. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- dr. Gábor László: Épületszerkezettan I-IV. kötet, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. ISBN: 9631918726  
- Tanszéki segédlet 

Ajánlott irodalom: 
- Bársony István: Magasépítés I-IV. Szega Books Kft., 2018. ISBN: 9786155720062 / 9786155720079 / 

9786155720086 / 9786155720093  
- Szerényi István: Épületszerkezetek szakrajza, Szega Books Kft., 2018. ISBN: 9789630387132 
- Matthew Brehn. Perspektívarajzolás, Hogyan nézzük-hogyan alkalmazzuk Móra Könyvkiadó 2017 ,ISBN 

9789634156017 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri az építőmérnöki szakterületen leggyakrabban alkalmazott szerkezeti anyagokat, azok tulajdonságait és 
alkalmazásuk feltételeit. 
  - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban alkalmazott alapvető tervezési elveket és módszereket. 
  - Ismeri az alapvető építéstechnológiai eljárásokat, az alkalmazott munka- és erőgépek működési elveit. 
  - Ismeri a talajmechanikai, alapozási elveket, módszereket. 
  - Ismeri az építőmérnöki gyakorlatban leggyakrabban használatos mérési és alapvető földmérési eljárásokat, azok 
eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. 
  - Ismeri a híd-műtárgy építési-fenntartási szakmai elméleti gyakorlati módszereket. 
  - Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó informatikai és infokommunikációs módszereket, eljárásokat. 
  - Ismeri az építőmérnöki szakterülethez kapcsolódó fontosabb szabványokat. 
  - Ismeri az építőmérnöki szakterületen fontosabb munka- és tűzvédelmi követelményeket, a környezetvédelmi 
előírásokat. 
  - Ismeri az építési munkákhoz szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, minőségbiztosítási, jogi, közgazdasági 
szakterületek alapjait és alapvető követelményeit. 



  - Ismeri az építőmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és 
problémamegoldó technikáit. 
b) képességei 
 - Képes megérteni a mérnöki létesítmények viselkedését és a mérnöki munkát befolyásoló jelenségeket. 
  - Képes alkalmazni az építőmérnöki tervezés modelljeit és számítási módszereit. 
  - Képes alkalmazni az építmények építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat. 
  - Képes műszaki módon (pl. rajzban) kommunikálni. 
  - Képes az építőmérnöki szakma teljes területén műszaki vezetői tevékenység, építési műszaki ellenőri tevékenység 
végzésére, valamint építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok 
ellátására. 
  - Képes településüzemeltetési feladatok és a településmérnöki tevékenységek körébe tartozó építőmérnöki 
részfeladatok ellátására. 
  - Szűkebb szakterületén belül képes egyszerűbb tervezési és fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb 
tervezési és fejlesztési feladatokban - irányítás melletti - érdemi mérnöki közreműködésre. 
  - Képes a szakirodalom feldolgozására és felhasználására. 
c) attitűd 
 - Feladatait igyekszik legjobb tudása szerint, magas színvonalon elvégezni. 
  - Nyitott arra, hogy feladatait önállóan, de a feladatban közreműködőkkel egyeztetve végezze el. 
  - Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, 
lehetőleg együttműködésben történjen meg. 
  - Nyitott az építőmérnöki területen és elsősorban is szűkebb szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és 
innováció megismerésére. 
  - Törekszik a folyamatos önképzésre. 
  - Munkája során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és 
alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a mérnöketika alapelveire. Figyel beosztottjai szakmai 
fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére. 
d) autonómiája és felelőssége 
  - Önállóan hoz szakmai döntéseket egyszerűbb tervezési, építési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási és 
szakhatósági feladatokban az építőmérnöki szakterületen. 
  - Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli az 
eszközök, berendezések üzemeltetését. 
  - Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát. 
  - Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Bereczki Zoltán PhD, adjunkuts 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Martonosi Zsolt, mesteroktató; Kozmáné Szirtesi Krisztina, tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve: Építőmérnöki ábrázolás Tantárgy kódja: MK3MAG1S04SX17 

Kredit: 4 Követelmény: évközi jegy Tanszék: Építőmérnöki 
Tanszék 

Óraszám: 2+2 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Bereczki Zoltán Tantárgy oktatói: Martonosi Zsolt , Kozmáné Szirtesi 
Krisztina 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  A műszaki ábrázolás célja, alapfogalmak, eszközök, 
felszerelés, követelményrendszer ismertetése. 
Hallgatók előképzettségének felmérése. 

Tantárgyi követelmények ismertetése, tantárgy 
időbeosztásának ismertetése, irodalomjegyzék 
ismertetése  

1 rajzfeladat – szabadkézi írás kiadása 

2.  
Lépték ismertetése és szerepe, léptékhez kötődő 
tervfajták ismertetése –vázlatterv, engedélyes és 
kiviteli terv,  

Alaprajzi ábrázolás M1:200, M1:100 és M1::50-s 
léptékben, kottázási rendszerek. 

2 rajzfeladat – nyílászáró ábrázolás 
1 rajzfeladat beadása 
Nyílászáró szerkezetek ábrázolása a különféle 
léptékekben. 

3. rajzfeladat kiadása-  tömörfalas családi ház 
alaprajz felszerkesztésének menetének  ismertetése 
kiviteli tervi szinten 

3.  
Kiviteli szintű alaprajzi ábrázolás- kottázás, külső, belső 
főfali szerkezetek  

 Falakkal szemben támasztott követelmények. 
Szerkezeti rendszerek. Faltípusok (szerep, anyag, 
szerkezet, technológia). Falazott technológiával 
készült falak ,fajtái + hőszigetelések megjelenési 
formái. 

2. rajzfeladat beadása 
3. rajzfeladat - alaprajz konzultáció –min. 3db aláírás 
begyűjtendő 

 

4.  M1:50 ben történő ábrázolás –válaszfalak, gépészeti 
berendezések ,beépített bútorok, lépcsők, kémények , 
hőszigetelések, burkolatok  ábrázolása. Szintkottázás, 
lépcsők ábrázolása 

3. rajzfeladat - alaprajz konzultáció 
1 rajzfeladat javítás beadása 

2. rajzfeladat értékelése 

5.  
Csomóponti ábrázolás léptéke, szabályai. 
metszet ábrázolás –metszetsík felvétele, kereszt és 
hosszmetszetek, Tetőidom Fogalma, szerkesztése. 

Alapozási rendszerek ismertetése, tömörfalas sávalap 
lábazati csomópont ismertetése 

3. rajzfeladat - alaprajz konzultáció 

2 rajzfeladat javítás beadása 

6.  
Metszet ábrázolás szabályai. szintkottázás 
Párkány csomópont ismertetése több változatban, 
falvastagság, áthidalás és födémszerkezeti változatok. 
Áthidalók és koszorúk ismertetése. 

 

3. rajzfeladat – beadás 

 4 rajzfeladat kiadása-  tömörfalas családi ház 
metszetének felszerkesztésének menetének  
ismertetése kiviteli tervi szinten 

7.  Első rajzhét-    1 zh 

8.  
Fedélidomok és szerkesztésük.. 
Fedélszerkezettípusok: szarufafedelek, szelemenes 
fedelek. Fedélszerkezet ábrázolás alaprajzban. 

Metszetábrázolásban való szerepük. 

4. rajzfeladat - metszet konzultáció -metszet 
felszerkesztése 
-fedélidomszerkesztés gyakorlása mintapéldákon 

3 rajzfeladat kiadása, értékelése 

9.  Födémek ismertetése –előregyártott és monolit vb. 
födémek , –s ezek ábrázolása csomóponti szinten 

4. rajzfeladat metszet konzultáció 
felszerkesztése 



 

10.  Homlokzati ábrázolás, a metszet és alaprajz 
felhasználásával 

4. rajzfeladat metszet konzultáció 
homlokzatszerkesztés -2 oldali 

3. javított rajzfeladat beadása 

11.  
Tervdokumentáció egyéb tervfajtái , részlettevek, 
lépcsőterv 

Szakági tervek és megjelenítésük 

4. rajzfeladat metszet beadása 

Homlokzatok konzultálása 

12.  Térbeli megjelenítés 3D alapjai manuális formában.  
axonometrikus ábrázolás, Axonometrikus kép 
készítése 3vetületi képből, egyiránypontos perspektív 
ábrázolás 

Kétiránypontos perspektív ábrázolás 

4. rajzfeladat metszet  kiadása, értékelése 

5. rajzfeladat Homlokzatok  beadása 

13.  2. zárthelyi megírása 5. rajzfeladat Homlokzatok  kiadása, értékelése. 

14.  Második rajzhét- javított rajzfeladat beadása, pótlások 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező, TVSZ szerint.  
- Rajzfeladatok hiánytalan, időben történő beadása, sikeres (elfogadott) teljesítése. 
- Konzultációkon való aktív résztvétel 
- Rajzfeladat megléte (elvárt készültségi fok) 
- Rajzfeladat hiánytalan beadása, 50%-ot meghaladó teljesítése.  
- Zárthelyik megírása, egyenként 50%-ot meghaladó teljesítése. 
- Félévközi pontszám 50%-ot meghaladó elérése. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

Félévközi számonkérés: 
     1 Rajzfeladat:                                                   1 x   5 =   5 pont  
     2 Rajzfeladat:                                                   1 x 10 = 10 pont 
     3 Rajzfeladat: alaprajz                                     1 x 35 = 35 pont 
     4 Rajzfeladat: metszet                                    1 x 30 = 30 pont 
     5 Rajzfeladat: homlokzatok -2db                  1 x 10 = 10 pont 
      Zárthelyi:                                                         2 x 25 =  50 pont  
      Összesen                                                                     140 pont              
 
A félévközi feladatok min. 50% feletti teljesítése esetén a min. pontszám : 73 pont 
 
Értékelés: 
Félévközi pontszám + vizsga pontszáma / indexbe kerülő jegy: 
 
      0 - 72         1 (elégtelen) 
    73 - 89         2 (elégséges) 
    90 - 106       3 (közepes) 
  107 - 123       4 (jó) 
  124 - 140       5 (jeles) 
 

Minden elégtelen osztályzatnak megfelelő pontteljesítmény (zárthelyi, rajzfeladat, szerkesztő feladat) a feladat egyszeri, 
kötelező megismétlését vonja maga után. Az elégtelen osztályzathoz tartozó pontszám törlésre kerül (= 0 pont)! 
Pótbeadási határidő után a rajzfeladat az oktató részéről már nem vehető át. 

 


