
MEGHÍVÓ  

a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által - az MMK Tartószerkezeti és Építési 

Tagozat törzsanyaga alapján  – szervezett tartószerkezeti és építési szakmai 

továbbképzésre  

A szakmai napunk az „Építőmérnök 200” plakátkiállítás kísérőrendezvénye.  

T; HT; T-É; SZÉS1; SZÉS2; SZÉS12; ÉTSZ; ÉTT szakmagyakorlási kódokkal 

rendelkezők részére. 

Nyilvántartási szám:09/02/2019-004 

Időpontja: 2019. 05. 31. (péntek)  

Helye: MODEM (4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.) 

Program  

9:30-9:55  Regisztráció 

9:55-10:00  Köszöntő  

  Dr. Liska András, Dezső Zsigmond 

10:00-11:30  Hilti Rögzítéstechnikai Megoldások 

 „Minden rendszer olyan erős mint a leggyengébb eleme” 

 EN 1992-4: Az új szabvány rögzítéstechnikai tervezéshez  

1997 óta Európában a vasbeton szerkezetekhez történő utólagos rögzítések tervezése az 

ETAG (European Technical Approval Guideline) útmutató alapján történt. 2019-ben 

azonban az Európai Szabványügyi Hivatal (CEN) kiadta az EN 1992-4 számú szabványt, 

mellyel a rögzítéstechnikai tervezést szabványi szintre emelte az Európai Unióban. 

Az EN1992-4 szabvány alapvetően az ETAG-ra épül, azonban jelentős különbségeket is 

tartalmaz az eddig használatos útmutatóhoz képest, amikkel érdemes tisztában lenni már 

a tervezés megkezdése előtt. Ezen szekcióban az új szabvány által nyújtott 

újdonságokba, valamint az ETAG-hoz képesti változásaiba tekintünk be. 

 Hilti Profis Engineering szoftware (PE):  

A PE moduláris felépítésű, ezáltal többféle alkalmazáshoz is használható. Az előadás 

során gyakorlati feladatok segítségével mutatjuk be a különböző modulokban történő 

rögzítéstechnikai méretezést úgy, hogy a szoftver már minden számítást az új EC 2 

(EN:1992-4) figyelembevételével végez.  

Gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az egyes modulokat (Korlát tervező, 

Talplemez méretező, Alaplemez ellenőrző, Hegesztés méretező).  Végeselemes és BIM 

szoftverekkel is kommunikál a PE, melynek köszönhetően szintén értékes idő takarítható 

meg. Megmutatjuk, hogy hogyan importálhatunk egyszerűen teheradatokat a 

végeselemes szoftverből, és hogy hogyan exportálható a már leméretezett csomópont 

CAD és Tekla szerkezettervező és – modellező szoftverekbe. 

 Gyakorlati bemutató:  

Gyakorlati bemutatón keresztül megnézzük, hogy az előzőekben bemutatott példáknál 

fellépő nehézségek milyen hatással vannak a rögzítőelemek tényleges teherbírására. 

Próbahúzó vizsgálattal teszteljük a kis perem és tengelytávolság hatását, nem megfelelő 

furattisztítást, meghúzási nyomaték hiányát betoncsavarok, ragasztott menetesszárak, 

valamint alapcsavarok esetén 

Előadó: Csák Máté  Hilti Hungária Szolgáltató Kft. 

11:30–11:40    Kávészünet      

11:40–12:25    Üveghabok  

 Üveghab anyag általános jellemzőinek bemutatása 

 Üveghabgyártás rövid összefoglalása 

 Üveghab mélyépítési felhasználási lehetőségeinek bemutatása 

 Üveghab mechanikai tulajdonságainak bemutatása a kutatás során elvégzett 

laboratóriumi vizsgálatok eredményein keresztül 

 Üveghab bedolgozhatóságának bemutatása a helyszíni nagyminta kísérlet 

mérési eredményein keresztül 

 Ipari padlók ágyazat méretezésének bemutatása, üveghab ágyazati rétegként való 

tervezésének ismertetése 

Előadó: Dr. Szendefy János okl. építőmérnök, egyetemi adjunktus, BME  

Geotechnikai és Mérnökgeológiai Tanszék  



      

12:25–13:10  A Budapesti Atlétikai Stadion bemutatása 

Az előadás bemutatja a BAS épületének helyszínét, a telepítési viszonyokat és a 

területen szükséges komlpex építőmérnöki feladatokat is. Részletes ismertetésre 

kerülnek a stadionépület építészeti és tartószerkezeti megoldásai, beleértve a feszített 

tetőszerkezet kialakítását is. 

Előadó: Szántó László EXON 2000 Kft. 

13:10–14:00  EBÉDSZÜNET 

14:00–14:45  A MOL CAMPUS, Magyarország első „felhőkarcolója” alapozási tervei 

Az előadás bemutatja a MOL Campus épületének tervezési menetét és beavat az 

alapozás tervezésének részleteibe is. Megismerhetjük az alapozási körülményeket, az 

alapozási lehetőségeket, majd az épület és az alapozás tervezője részletesen ismerteti 

és bemutatja a tervezett megoldást. 

Előadó: Szabó László  HydraStat Kft. 

14:45-15:15  Egy különleges floridai épület szerkezeti megoldásai 

Az előadás bemutat egy óceánparti floridai épületet, mely előszerelt, de mégis monolit 

vasbeton jellegű, könnyűbetonnal épített merevacéllal betétes kompozit szerkezetű. A 

tervezés menetének ismertetésén keresztül megismerhetjük a tengerentúli tervezési 

szokásokat és hatósági előírásokat, valamint a cunami és a hurrikán okozta rendkívüli 

terheket és hatásokat is. 

Előadó: Magyar Máté HydraStat Kft. 

15:15-  Konzultáció 

 

Jelentkezés 2019. május 30-án 12 óráig az e-mérnök rendszeren keresztül az alábbi linkre 

kattintva: https://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=2716  

a részvételi díj egyidejű átutalásával a kamara 11738008-20063968 számú számlájára. 

 

A továbbképzés díja 2019.május 30-án 12 óráig történő jelentkezés esetén 6000Ft+ÁFA/fő, 

azaz 7.620 Ft/fő. 

Debrecen, 2019. május 3. 

Dr. Liska András  

elnök  

HBM MK 

https://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=2716

