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CÉLKITŰZÉSEK ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK

2.1 Célkitűzések
A tantárgya célja, hogy a hallgató elsajátítsa a tágabban vett mérnöki, s azon belül az építőmér‐
nöki tervezéshez, kivitelezéshez és kutatáshoz szükséges geológiai ismereteket. Ez az előadások
mellett gyakorlati képzés keretén belül is történik. A tárgy bemutatja azokat a geológiai tényező‐
ket, amelyek meghatározzák a mérnöki létesítmények helyszínének kiválasztását, a mérnöki
szerkezetek tervezését és szükségesek azok állagmegóvásához. A földtani ismeretszerzés folya‐
mata mellett, a Föld szerkezete és dinamikája, a földkéreg építőanyagai: ásványok, kőzetek jel‐
lemzése: magmás, üledékes és átalakult kőzetek szerepelnek. A föld felszínét befolyásoló jelen‐
ségek, földrengés, vulkanizmus hatásának az elemzése, a felszínmozgások, valamint a felszíni és
felszín alatti vizek jellemzése kiemelt jelentőségű. A környezetföldtani ismeretek, a kőzet környe‐
zet és az építmény kölcsönhatását is bemutatja a tárgy. A képzés célja: a mérnökhallgatók termé‐
szettudományos ismereteinek bővítése, illetve kapcsolatteremtés a természettudományok és a
műszaki tudományok között.
2.2 Tanulási eredmények
A tantárgy sikeres teljesítése után a hallgató:
A. Tudás
1. ismeri a Föld szerkezetét és földtani korbeosztást,
2. ismeri az ásvány‐kőzet fogalmát,
3. ismeri a főbb magmás kőzettípusokat és azok hazai előfordulását,
4. ismeri a főbb üledékes és metamorf kőzettípusokat és azok hazai előfordulását,
5. ismeri a szerkezetföldtani alapfogalmakat,
6. ismeri a földtani térképek és szelvények jellemzőit,
7. ismeri a felszínformáló folyamatokat,
8. ismeri a felszíni és felszín alatti vizek rendszerét,
9. tisztában van az alapvető helyszíni és laboratóriumi geológiai vizsgálatokkal.
B. Képesség
1. képes a kőzetek azonosítására és felismerésére, helyszíni és laboratóriumi leírására,
2. képes a földtani térképek értelmezésére és földtani szelvények készítésére,
3. képes meghatározni az adott terület legfontosabb geológiai jellemzőit,
4. képes a földtani folyamatok felismerésére és mérnöki szemléletű értelmezésére
5. alkalmas helyi kőzetdiagnosztikai feladat elvégzésére és szakvélemény készítésére,
6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
5. törekszik a geológia és a mérnöki tudományok közötti összhang megteremtésére, a feladatok meg‐
oldásában való érvényesítésére.
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan meg tudja állapítani az adott kőzet típusát és annak tulajdonságaihoz köthető problémák
végiggondolását és adott források alapján önállóan tovább tudja elemezni azt,
2. figyelembe veszi a geológiai folyamatok megismerhetőségének korlátait és a mérnöki tervezői fe‐
lelősséget a földtani folyamatok előre jelzésében
3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

2.3 Oktatási módszertan
Előadások, ásvány‐és kőzet felismerési gyakorlatok, térkép és szelvényszerkesztési gyakorlat, di‐
agnosztikai feladat bemutatása, kommunikáció írásban és szóban.
2.4

Részletes tárgyprogram

hét Előadások és gyakorlatok témaköre

1.

A tárgy témaköre a földkéreg építőanyagai, ásványok‐kőzetek, kőzetképződés
körfolyamata, jelentősebb kőzetalkotó ásványok ismertetése. Magmás kőzetek
keletkezése, szövete, magmás kőzetek mérnökgeológiai rendszere, alkalmazha‐
tóságuk.

2.

A magmás kőzetek jellemzése, mélysági, kiömlési és vulkáni törmelékes mag‐
más kőzetek bemutatása.

3.

Az üledékes kőzetek rendszere: törmelékes, vegyi és szerves üledékek, a meta‐
morf kőzetek és mérnökgeológiai jelentőségük

4.

A törmelékes, a vegyi üledékek, valamint a metamorf kőzetek jellemzése és be‐
mutatása

5.

Kőzetek települése, szerkezetföldtan, vetők, gyűrődések. Földtani térképek és
mérnökgeológiai alkalmazásuk. Földtani korbeosztás.

6.

Magmás, üledékes és metamorf kőzetek felismerése.

7.

A földtani ismeretszerzés módjai, a Föld kialakulása, belső szerkezete, dinami‐
kája. Földrengések.

8.

Földtani térkép és földtani szelvény szerkesztése

9.

Külső erők működése: felszínmozgások, erózió, defláció, akkumuláció, antropo‐
gén hatások. Védekezési módok, lejtő stabilizáció.

10.

Otthoni ellenőrző feladat kiadása. Mérnökgeológiai tanulmányút (Gellért‐hegy
geológiai felépítése).

A víz földtana, a hidroszféra jellemzése, fel‐színi és felszín alatti vízrendszerünk
kialakulása, fejlődése, a felszín alatti vizek eredete, rendszere, hőmérséklete, ké‐
11. miai jellege. A talajvíz, a rétegvíz, a karszt‐ és a hasadékvíz jellemzése, vízkész‐
letek. Külső erők működése: felszínmozgások, erózió, defláció, akkumuláció,
antropogén hatások.
12.

Mérnökgeológiai esettanulmányok bemutatása, geológia szerepe az építőmér‐
nöki gyakorlatban.

Mérnökgeológia alkalmazhatósága a mérnöki munkában, építési területek, utak,
13. vasutak, alagutak, bányák, és vízügyi létesítmények mérnökgeológiája. Környe‐
zet‐földtan
14. .Otthoni ellenőrző feladat beadása, konzultáció
A félév közbeni munkaszüneti napok miatt a program csak tájékoztató jellegű, a pontos időpon‐
tokat a tárgy honlapján elérhető ʺRészletes féléves ütemtervʺ tartalmazza.
2.5

Tanulástámogató anyagok

a) Tankönyvek
1. Török Á.: Geológia Mérnököknek, Műegyetemi Kiadó, 2008
2. Bell F.G. Fundamentals of Engineering Geology, Elsevier, 2016
b) Letölthető anyagok
1. Gyakorlati segédlet
2. Segédlet a házi feladathoz
3. A témával kapcsolatos letölthető cikkek.

2.6 Egyéb tudnivalók
1) A gyakorlati órák keretein belül a tanultakat lehetőség szerint terepen is bemutatjuk a hallga‐
tóknak.
2) A kőzet diagnosztikai házi feladat megoldásához, minden hallgatónak a helyszínen meg kell
vizsgálni egy kőszerkezetű épületrészt.
2.7 Konzultációs lehetőségek
Konzultációs időpontok:
a tanszék honlapján megadottak szerint, vagy
előzetesen, e‐mail‐ben egyeztetve; e‐mail: torok.akos@epito.bme.hu
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TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK

A TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

3.1 Általános szabályok
A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése 3 db ellenőrző dolgozat, egy szó‐
beli kőzetbeszámoló, egy házi feladat, valamint a vizsga alapján történik.
3.2

Teljesítményértékelési módszerek

jele
ED1
2. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés)
ED2
1. házi feladat (kis házi feladat, egyszeri részteljesítmény‐ér‐ HF
Teljesítményértékelés neve (típus)

értékelt tanulási eredmények

1. ellenőrző dolgozat (szintfelmérő értékelés)

A.1‐A.4, B.1; B4, C1‐C2, C4‐C5, D1
A.5‐A.7; B.1‐B4; C.1‐C.5; D.2
A.1‐A.7; B.1‐B.6; C.1‐C5; D.1‐D.2,

tékelés)
Szóbeli‐irásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés)

A.1‐A.9; B.1‐B.6; C.4‐C5.; D1‐D4
V
A szorgalmi időszakban tartott értékelések pontos idejét, a házi feladatok ki‐ és beadási határide‐

jét a „Részletes féléves ütemterv” tartalmazza, mely elérhető a tárgy honlapján.
3.3

Teljesítményértékelések részaránya a minősítésben
jele
ED1
ED2
HF

részarány
30%
10%
10%
Szorgalmi időszakban összesen
50%
V
50%
Összesen
100%
Az elérhető pontszám 50%‐ánál gyengébb vizsgaeredmény Elégtelen vizsgajegyet eredményez.
3.4 Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint a szorgalmi időszakban összesen
megszerezhető pontszám legalább 50%‐át elérje a hallgató.
Az házi feladatok és ellenőrző dolgozatok esetén külön‐külön is el kell érni a feladatokra adható
pontszám legalább 50%‐át.
Aki aláírással nem vizsgakurzust vesz fel, annak a jobb félévközi eredményét vesszük figye‐
lembe.
A tantárgyból korábban szerzett, a vizsgaérdemjegy megállapításnál figyelembe vehető félévközi
eredmények 6 félévig visszamenőleg fogadhatók el.
3.5

Érdemjegy megállapítása

A jelenléti feltételeket teljesítők érdemjegyét az alábbi szempontok szerint határozzuk meg:
A félévközi eredményt az ellenőrző dolgozatok és a házi feladat összeredményéből számítjuk.
A végső érdemjegyet a félévközi eredmény és az írásbeli vizsga 3.3. pont szerinti súlyozott átlaga
alapján számítjuk:

érdemjegy
jeles(5)
jó(4)
közepes(3)
elégséges(2)
elégtelen(1)
3.6

3.7

Pontszám (P)
80<=P
70<=P<80%
60<=P<70%
50<=P<60%
P<50%

Javítás és pótlás
1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a
pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59‐ig
küldhető meg.
2) A beadott és elfogadott házi feladat a 1)) pontban megadott határidőig és módon díjmen‐
tesen javítható.
3) Az ellenőrző dolgozatok és a szóbeli kőzetbeszámoló a pótlási időszakban egy alkalommal
pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató szá‐
mára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Tevékenység
részvétel a kontakt tanórákon
félévközi készülés a gyakorlatokra
felkészülés a teljesítményértékelésekre
házi feladat elkészítése
vizsgafelkészülés
összesen

3.8 A tantárgykövetelmények érvényessége
2020. szeptember 1‐től

óra/félév
14×3=42
14×1=14
3×3+1×3=12
6
16
90

