
 
 
Tisztelt Szakmagyakorló! 
 
A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzést szervez geotechnika és 
tartószerkezet szakterületeken tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal rendelkező kamarai 
tagok részére. 
 
A továbbképzés időpontja: 2016. november 30. 
A továbbképzés időtartama: 9:00 – 15:00 
A továbbképzés helyszíne: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara I. emeleti 
konferenciaterem (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) 
Jelentkezési határidő: 2016. november 25. 
Továbbképzési díj: 7.500 Ft 
 
A részvételről a Kamara igazolást ad ki, mely a 266/2013 (VI.11.) Kormányrendelet és az MMK 
Továbbképzési Szabályzata alapján bizonyítja, hogy Ön eleget tett a 2016. évi továbbképzési 
kötelezettségének geotechnika és/vagy tartószerkezet szakterületen. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2016. évben geotechnika és tartószerkezet szakterületen 
Veszprém Megyében ez az egy továbbképzés lesz, akadályoztatása esetén az erre az évre 
előírt szakmai napot ezeken a szakterületeken más megyében kell teljesítenie. Amennyiben 
nem teljesíti az évenkénti kötelező szakmai továbbképzést, úgy helye van a jogosultsága 
felfüggesztésének is a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 37. § (2) bek. alapján. 
 
830-900 Regisztráció 
 
9.00 – 10.30 
Földrengések hatásai, koncepcionális tervezés 
 
10.30 – 10.45 
Szünet 
 
10.45 – 12.15 
Földrengések jellemzése, dinamikai alapok, talajdinamika 
 
12.15 – 13.15 
Ebédszünet (szendvicsebéd) 
 
13.15 – 14.45 
Eurocode 8-1 és 8-5, tervezési folyamat 
 

Az előadások témája illetve rövid ismertetése: 
 
Az oktatás célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson a földrengésterhekről, azok helyéről a 
geotechnikai- és szerkezettervezés rendjében, valamint ismertesse az Eurocode 8-1 és 8-5 
szabványok alapelveit a földrengésre való tervezésben. Áttekintjük a földrengésekkel 
kapcsolatos alapfogalmakat, a földrengési hatásból az épített környezetre esetleg kiható 
veszélyforrásokat, foglalkozunk a koncepcionális tervezés ide vonatkozó témáival, kitérünk 



hazánk földrengés veszélyességére. Ezután elsősorban geotechnikus mérnökök számára 
szükséges talajdinamikai ismereteket foglaljuk össze. Itt tárgyaljuk a talajdinamikai 
számításokhoz alkalmazható anyagmodelleket és az ezekben használatos paraméterek 
laboratóriumi és helyszíni mérési módszereit. Áttekintjük az Eurocode 8-1 szabvány nyomán 
a tervezési folyamatot. Ez a szabvány a földrengésre való méretezés alapkövetelményeit, a 
vizsgálandó határállapotokat és a méretezési eljárásokat tárgyalja. Végül kitérünk a 
geotechnikai szerkezetek tervezésére vonatkozó Eurocode 8-5 szabvány főbb elveire. Itt 
tárgyaljuk azokat a geotechnikai veszélyforrásokat, melyek a szerkezeteink károsodásához 
vezethetnek egy esetleges földrengés alatt, valamint röviden áttekintjük a szabvány javaslatait 
a különböző alapozástípusokkal kapcsolatban. Végül a támszerkezeteket és rézsűket érő 
földrengési hatások vizsgálatát tárgyaljuk. 
 
Előadó: Szilvágyi Zsolt egyetemi tanársegéd, doktorjelölt, Széchenyi István Egyetem, 
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék  
http://se.sze.hu/addressbook/person/id/58548/m/3439 
 
 
 
Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve e-mail-ben a vmmk@invitel.hu e-mail 
címre szíveskedjen küldeni. 
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