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Revit alapozó tanfolyam 

 

Tematika 

 
Tanfolyam hossza: 3 nap 
 
 
1. nap 

1. Felhasználói felület 

a. A Felhasználói felület elemei 

b. Beállítási lehetőségek 

 

2. Kijelölési módok 

 

3. Projekt alapadatok beállítása 

a. Szöveges egyedi adatok 

b. Paraméterek 

c. Épületegységek, szintek beállítása 

 

4. Raszterek beállítása 

 

5. Falak 

a. típusok kialakítása 

b. rétegek szerkesztése 

c. alsó-felső kényszerek 

d. térhatároló, teherhordó és válaszfalak szerkesztése 

e. kapcsolat-kényszerek kialakítása, megszüntetése  

f. falcsatlakozások szerkesztése 

 

6. Függönyfalak 

a. Függönyfal rendszer létrehozása, beállításai 

b. Függönyfal háló és bordák kialakítása, lehetőségei 

c. Falprofil átszerkesztése, felület felosztása 

 

7. Födémek 

a. Födémlemez létrehozása és szerkesztése 

 

8. Álmennyezetek 

a. Létrehozásuk és beállításaik 

b. Automatikus és vázlatolt álmennyezet 
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9. Ajtók és ablakok:  

a. Ajtó- és ablaktípusok betöltése 

b. Ajtó- és ablaktípusok létrehozása és elhelyezési módjaik 

c. paramétereik és ezek beállításai 

 

10. Tetők  

a. Tető létrehozása, létrehozás körvonalból, kontúrok metszése 

b. Körvonalból létrehozott tető átszerkesztése 

c. Lejtésnyíl használata, tetőnyílások létrehozása 

d. Fióktetők létrehozása, befogadóhoz illesztése 

e. Fióktető alatti tetőnyílás szerkesztése  

f. Falak csatlakoztatása tetőhöz, födémhez 

 

 

2. nap 

 

11. Lépcsők és korlátok 

a. Egyszerű lépcsők beállításai, szerkesztése 

b. Korlátok létrehozása, beállításaik 

 

12. Szerkesztési sajátosságok Revitben 

a. Elemek vázlatolása: szerkezeti elemek létrehozása 2D kontúrjaik révén 

b. Oszlopok elhelyezése, fal-oszlop viszony beállítása 

c. Metszetdoboz létrehozása és használata 

 

13. 3D modellezés, tömegmodellezés 

a. Koncepcionális 3D modellek készítése, módosítása 

b. Tömegmodellek elemzési eszközei 

 

 

3. nap 

 

14. Méretezés, feliratozás 

a. Méretvonalak 

b. Nyílászáró méretek, konszignációs jelek 

c. Címkék és egyéb feliratok 

 

15. Dokumentálás 

a. Metszetek/homlokzatok kidolgozása 

b. Nézettípusok létrehozása és használata, nézetek tulajdonságai 

c. Alaprajzi régiók kialakítása, használata 
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d. Kiemelés nézet használata, részletek kialakítása 

e. 2D-s rajzi elemek a 3D-s modell felett 

f. Területelemzés színes kitöltésekkel 

g. Részletek léptéke és ábrázolási finomsága 

h. Kimutatások, jegyzékek létrehozása, beállításai 

i. Tervlapok összeállítása, vágási régiók  

j. 3D-s perspektivikus és izometrikus nézetek beállítása 

 

16. Nyomtatás, publikálás  

 

 


