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Ismeretkör: 

Kredittartománya: 

Tantárgyai: 

 

Tantárgy neve: Hézagnélküli felépítmény fenntartása  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: összesen (6*2=) 12 óra az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, programja:   
A vasuti hidak és műtárgyak építése és fenntartása szükségessé teszi az új korszerű elmé-
leti alapok, előírások ismeretét. A tananyag első részében az általános alapfogalmak bevezetésé-
vel ismertetésre kerül a közúti és vasúti hidak tervezésének,  léltesítésének  és fenntartásának el-
térő sajátosságai, a vasúti hidak tervezési és építési előírásai, a vasúti hidak engedé-
lyezése és üzembehelyezése, a vasúti hidak fajtái, csoportosítása, hidak kialakítása és anyagai. Is-
mertetésre kerülnek a vasúti hídterhelés. a tehermodellek, a különböző irányú, -
vízszintes, függőleges és oldalirányú -  terhelő erők, azok hatásainak, szétterjedésének elmé-
lete és szabályzata a Vasúti hídszabálzat és az EUROCODE 1. előírásai alapján. 
A vasúti pálya és híd csatlakozásának esetei, a vasúti pálya átvezetése hidakon, 
a szerkezeti megoldások és a hídtartozékok ismertetése. A szerkezet és a vágány kombinált vála-
sza a kialkításra, a pálya – híd kölcsönhatás vizsgálata.  
A tantárgy további részében ismertetésre kerülnek a vasúti műtárgyak és védművek alkal-
mazásának tervezési, építési és fenntartási módjai, előírásai, az üzemeltetése, felügye-
lete és vizsgálata. 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

MÁV Rt: Vasútépítés és pályafenntartás II. kötet Bp. 1999. (Korszerű vasút – Korszerű vasúttechnika )  
Vörös József: Hidász szakmérnöki jegyzet. BME Építőmérnöki Kar 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműkö-
dését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb 
hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szabó István József, meghívott előadó, címzetes 
egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Pintér József, meghívott előadó 

Szabó István József, meghívott előadó 

 

 

 
 



 


