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TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
 
Kedves Hallgatónk! 
 
E félévben olyan tananyag tanulmányozását folytatja az Szerkezet kivitelezés - vállalkozás című tan-
tárgy keretében, amely jelentős elméleti anyaga mellett igen nagymértékben kapcsolódik az építőipari 
gyakorlathoz és átvezeti Önt a diploma megszerzése utáni feladataihoz. Azok, akik a Tanszéken kívánnak 
diplomatervet készíteni, a kötelezően választható- és a fakultatív tárgyak felvételével e tárgycsoportban 
a diplomatervezési időszak végéig jelentős – építés kivitelezéssel kapcsolatos - ismeretet sajátíthatnak el. 
 
Jelen félévben a hálótervezés, a beruházás szervezés, a költségvetés- és árképzés, valamint a mérnök-
gazdasági számítások témaköreinek alapelemeivel ismerkedhetnek meg. Szeretnénk, ha a tárgy keretein 
belül az oktatók, és hallgatóik között szoros munkatársi kapcsolat alakulna ki, ami feltételezi a foglalko-
zások folyamatos látogatását, valamint a Tanszék tantárgyi követelményeinek és a Kari Tanulmányi- és 
Vizsga-rendszabályokban foglaltaknak kölcsönös figyelembevételét.  
 
Az órák látogatását folyamatosan ellenőrizzük. Aki a kari TVSz-ben foglaltakat meghaladó mértékben 
hiányzik, illetve elégtelen félévközi munkát végez, a félévvégi aláírásra nem tarthat számot. Kérjük hall-
gatóinkat, hogy esetleges betegségből adódó távolmaradásukat a felgyógyulástól számított egy héten be-
lül orvosi igazolással gyakorlatvezetőiknél igazolják. 
 
A félév során elsajátított ismereteikről a félév végén, vizsgán kell számot adniuk. A részben ez alapján 
megállapításra kerülő érdemjegybe beszámításra kerül félévközi gyakorlati munkájuk eredménye is. 
(I. feladat 5 %; II. feladat 5 %; III. feladat 40 %; Vizsga 50 % hozzávetőleges súlyszámmal) 
 
Tekintve, hogy az építőipari vállalkozás területén (is) a határidő minősíti a teljesítést, a rész- és véghatár-
idők betartását az egyéni Házi Feladatok értékelésében figyelembe vesszük. A házi feladatok beadási 
határidejét a mellékelt órabeosztás tartalmazza. A rész-határidőre el nem készített feladatok pótlására két-
két hét pótlási időszak áll a hallgatók rendelkezésére a megadott rész-határidőket követően. A pót-
határidőket követően az adott témakörben a konzulens oktatóval konzultáció már nem folytatható. Az a 
hallgató, aki valamely feladatát a félév végi pótlási hetet követő Hétfő délig nem készíti el, illetve nem 
adja be (személyesen, konzulens oktatója kezébe), félév végi aláírásra nem tarthat számot, vizsgára nem 
bocsátható! 
 
Órarenden kívül, konzultációs céllal, a foglalkozásokon ismertetésre kerülő-, illetve dolgozószobájuk 
ajtaján feltüntetett időpontokban állnak oktatóink a hallgatók rendelkezésére. 
 
Budapest, 2015. szeptember 07. 
 
 
             Dr. Vattai Zoltán 
                 egyetemi docens 
                     tárgyfelelős 



ÓRABEOSZTÁS 
 
 
 
 
1., A félév ismertetése, Költségvetés   IX. 09.  IX. 10. 
2., Költségvetés / árképzés – I.    IX. 23.  IX. 17. 
 ( Költségvetés / árképzés konzultáció ) 
3., Költségvetés / árképzés – II.    IX. 30.  IX. 24. 
 ( Költségvetés / árképzés feladat beadása ) 
4., Közbeszerzési eljárás / versenytárgyalás – I.  X. 07.  X.01. 
 ( Ajánlati felhívás konzultáció ) 
5., Közbeszerzési eljárás / versenytárgyalás – II. X. 14.  X. 08. 
 ( Ajánlati felhívás feladat beadása ) 
 ( Hálós feladat, helyszínrajz, 1. részaláírás) 
6., Tevékenység-élű hálók ( kispéldák )   X. 21.  X. 15. 
 ( Hálós időtervezési konzultáció / kispéldák )            
7., Tevékenység-csomópontú hálók I.   X. 28.  X. 22. 
 ( kispéldák, feladat előkészítés, konzultáció ) 

(Hálós feladat, mennyiségek, 2. részaláírás) 
8., Tevékenység-csomópontú hálók II.   XI. 04.  XI. 29. 
 ( feladat előkészítés, konzultáció )        
9., Erőforrás tervezés, gazdasági értékelés  XI. 11.  XI. 05. 
 ( Konzultáció  ) 
10., Konzultáció      XI. 18.  XI. 12. 

(Hálós feladat, logikai háló, 3. részaláírás) 
11., Konzultáció ( Mérn.gazd.szám.)   XI. 25.  XI. 19. 
12., Konzultáció ( feladatbeadás )   XII. 02. XI. 26. 
13., Konzultáció ( feladatbeadás )   XII. 09. XII. 03. 
14., Konzultáció ( feladatbeadás )       -  XII. 10. 
 
Feladatbeadás utolsó időpontja:    2015. XII. 11. (Péntek) 1200 K.224. (Tanszék) 
 
Itt hívjuk fel hallgatóink figyelmét, hogy a TVSz szellemében, ha egy hallgató valamely házi feladatát 
2015.12.21. 12:00-ig nem adja be (2015.12.11-ét követően már csak i.v. jelleggel), féléve érvénytelen, 
aláírásra nem tarthat számot! 
 
 
Kötelező irodalom: 
 

1., Takács - Dr. Neszmélyi ...  Építéskivitelezés – szervezés (Szega Books Kft, Pécs, 2007) 
2.,        Dr. Vattai Zoltán Kötetlenül a hálós időtervezési technikákról (elektronikus jegyzet, 

letölthető a tanszék honlapjáról) 
3.,        Aktuális előadás fóliák és háttéranyagok, melyek letölthetők a Tanszék honlapjáról 
 
Ajánlott irodalom: 
 

1., Az Építési műszaki ellenőri képzés anyagai, melyek letölthetők a Tanszék honlapjáról 
2., Batran – Bläsi – .., Építőipari technológiák, B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Bp., 1999  
 (ISBN9638493283) 


