BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK
1111 Budapest XI. kerület, Műegyetem rakpart 3. K. épület II. emelet 17.

LEVELEZŐK, ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS
2008—2009. TANÉV, II. (TAVASZI) FÉLÉV
a Ka 63. teremben az órarend szerint a következő időpontokban kerülnek a tantárgyból megtartásra az órák:
február 05.
csütörtök 1700–1900 2 óra adminisztráció, bevezető előadás, házi feladatok kiadása
február 06.
péntek
1800–2000 2 óra az építőipar szereplői, az építési projekt megvalósítása
február 19.
csütörtök 1700–1900 2 óra térbeli organizáció, az építési helyszínberendezés, konzultáció
február 20.
péntek
1800–2000 2 óra költségvetések az építőiparban–árelemzés, konzultáció
március 05. csütörtök 1700–2000 3 óra az időtervezés alapjai, hálótervezési bevezető előadás
március 19. csütörtök 1700–2000 3 óra hálótervezés elméleti rész, konzultáció
április 02.
csütörtök 1800–2000 2 óra hálótervezési feladatmegoldás, gyakorlati rész, konzultáció
április 16.
csütörtök 1700–1900 2 óra hálótervezési zárthelyi, konzultáció
május 14.
csütörtök 1100–1300 2 óra feladatbeadás (elővizsga)
h á z i f e l a d a t o k a következő témakörből (2008. február 05. és febr. 06-i órán kerül kiadásra):
 lakópark időbeli organizációja–hálótervezés (kb 35 óra idő szükséges az elkészítéséhez)
a házi feladat beadási határideje: 2009. május 14-i utolsó tanrendi óra (11–13 óra között a Tanteremben)
számonkérés:
 a félév során 2009. április 16–án az órarend szerinti időpontban zárthelyi dolgozat az idő- és hálótervezés
részből (feladatmegoldás);
 a félév végén május 14–én elővizsga lehetőség, illetve a vizsgaidőszakban írásbeli és szóbelivizsga a
következő elméleti témakörökből:
 az építőipar szereplői, az építési projekt megvalósítása;
 térbeli organizáció és az építési helyszín berendezése;
 az idő– és hálótervezés;
 költségvetés–árelemzés.
a vizsgára bocsát ás f elt ét ele:
 a 2009. április 16–i zárthelyi dolgozat sikeres megírása (legalább 50%-os teljesítmény),
 a félév során, a február 05-i órán kiadott házi feladat értékelhető elkészítése, (az időbeli organizációs
feladatrészhez elfogadásához a szorgalmi időszakban legalább egy aláírással igazolt konzultáció szükséges).
irodalom jegyzék:
az Építéskivitelezési Tanszéken beszerezhető jegyzetek
1./ Dr. Neszmélyi
:
Az építési munkák időtervezése (Tanszéken megvásárolható)
2./ Neuwirth - Dr. Neszmélyi
:
Költségszámítási és árképzési ismeretek (digitálisan rendelkezésre áll)
jegyzetellátóból beszerezhető jegyzetek (kötelező jelleggel):
J 80346 Kürti—Monori: Építésszervezés II. (helyszínberendezés)
J 85004 Dr. Gyulay Judit: Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában
a t anszék honlapja:
www.ekt.bme.hu (javasolt a tanulmányozása, igen sok hasznos információ található a házi feladat
megoldásához, illetve a vizsgára való felkészüléshez)
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