Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Műszaki mérnöki műveletek
Primusz Péter
E130

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Primusz Péter, Szabó Péter
Nincsen
félévközi jegy
4
heti: 2/1/0
féléves: 9/6/0
kötelező
1
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy célja azon alapismeretek átadása, amelyekkel a mély- és magasépítési műszaki feladatok
megvalósíthatók, illetve amelyekkel ellenőrizhető és javítható a műszaki létesítmények
környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása. Az elméleti ismeretek mellett a tantárgy
megismerteti a hallgatókkal a mérnöki létesítmények számítógéppel támogatott (CAD) tervezésének
alapjait is.

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Műszaki rajz és CAD alapismertek
A közlekedés és a települési infrastruktúra
Az úttervezés alapjai és úttengely számítások
Utak vonalvezetésének tervezése
Közlekedésépítési alapismeretek
Utak környezeti hatásai
Magasépítési alapismeretek

Óraszám
6
3
9
9
6
3
6

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az előadásokat tanteremben, tábla, írásvetítő és projektor felhasználásával tartjuk. A gyakorlatokat
részben a Természeti Erőforrások Kutató Központ (TEKK) Geoinformatikai és CAD
Laboratóriumában, részben a TEKK Talajmechanikai és Vízgazdálkodási Laboratóriumában,
részben pedig hagyományos tanteremben tartjuk. A feladatok önálló megoldásához a
számítástechnikai hátteret részben a TEKK Geoinformatikai és CAD Laboratóriuma, részben pedig
a hallgató maga biztosítja. Az előadások szorosan épülnek egymásra, az elméleti ismereteket

gyakorlati példák erősítik. A gyakorlatokon a feladatok ismertetését követően a hallgatók önálló
munkát végeznek oktatói felügyelet mellett.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
Készség szintjén műszaki tervek értelmezése és készítése CAD szoftver felhasználásával.
Jártasság szintjén, úttervezési alapismeretek és vonalas létesítmények tervezése számítógépes
támogatással. Ismereti szinten mély- és magasépítési létesítmények tervezése és építése.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 3 gyakorlatról való hiányzás, legfeljebb 3 előadásról való hiányzás és a
félévközi dolgozatok és feladatok érdemjegye legalább elégséges (2) legyen.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A hallgatók a szorgalmi időszakban egy zárthelyi dolgozatot írnak, valamint két feladatot adnak le.
A megajánlott jegy a szorgalmi időszak végén a zárthelyi dolgozatra és a gyakorlati feladatokra
kapott érdemjegyek átlagolásával áll elő. Akinek elégtelen a megajánlott jegye vagy nem fogadja
azt el, annak a vizsgaidőszakban írásbeli vizsgán van lehetősége javítania.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Bártfai Z.: Közlekedési hálózatok, 2011
Fi I.: Utak és környezetük tervezése, Budapest, 2002
Kerekes I., Péterfalvi J., Wimmer J.: Infrastruktúra és közlekedés, segédlet, 2007
Gábor L.: Épületszerkezettan I-IV. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001
Primusz P., Péterfalvi J.: AutoCAD ismeretek, segédlet, 2014
IV/2. Ajánlott irodalom:
Péterfalvi J., Kosztka M.: Erdészeti utak tervezése, Sopron, 2015, ISBN:978-963-334-229-9
Kátai L. (szerk.): CAD TANKÖNYV, Egyetemi tananyag, 2012, ISBN 978-963-279-534-8
Telbisz T., Székely B., Timár G.: Digitális Terepmodellek, 2013, ISBN 978-963-284-372-8
Somfai A.: ArchiCAD interaktív oktatási segédlet. (http://arc.sze.hu/cad/)
A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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