
TÁJÉKOZTATÓ

az épitõmérnök hallgatók technikusi gyakorlatához

A technikusi gyakorlatot belföldi vagy külföldi épitõipari szervezetnél kivitelezési munkahelyen lehet
elvégezni. A munkahelyet mindenki lehetõségei szerint maga választhatja meg. Keressék fel a
kiválasztott vállalatot és  ott töltessék ki és irassák alá a készségnyilatkozatot, majd ezt 2008. május 10-
ig adják le gyakorlatvezetõjüknek. A munkahely elfogadást a Tanszék kifüggeszti, illetve szóban a
tárgyfelelõs közli. Ha szükséges, a Tanszék a Kari “munkáltatói hozzájárulást” írásban megadja.

Önök a technikusi gyakorlat alatt a vállalat alkalmazásában állnak, annak termelésébe, munkarendjébe
- a munkahelyi vezetõk irányitása szerint - be kell kapcsolódniuk. Igy a gyakorlat során lehetõség nyilik
egy mérnöki létesitmény megvalósitásának,  technológiai folyamatainak közelebbi tanulmányozására,.
Ne érjék be a látottak felszines megfigyelésével, hanem - mint a termelés jövendõ irányitói, müszaki-
gazdasági döntések hozói vizsgálják a folyamatok müszaki-, gazdasági, emberi tényezõit is. Ehhez
kiséreljenek meg közvetlen kapcsolatot teremteni a munkahely vezetõivel, a munkát elvégzõ
dolgozókkal, mert csak ezuton szerezhetõ be ilyen rövid idõ alatt megfelelõ tapasztalat.
A gyakorlat alatt tanulmányozni kell az épitkezés helyi viszonyait, és a látottak és tapasztaltak alapján
a következõ egyetemi feladatokat kell elvégezni.

• Minden  hallgatónak egy tanulmányt kell késziteni, amelyet válszthat a mellékelt témajegyzékbõl,
vagy az épitkezésen tanulmányozható bármilyen szervezési, gépesitési, technológiai vagy
gazdaságossági témából. Az azonos  munkahelyen dolgozóknak különbözõ témát kell választaniuk.
A tanulmány a  helyszini tapasztalataikat, méréseiket, információkat tükrözze  és ne irodalmi
adatokat foglaljon össze. Terjedelme 10-15 oldal legyen a szükséges illusztrációkkal esetleg
fényképekkel.

• A gyakorlat  letöltése után a teljesitésrõl szóló vállalati igazolást be kell szerezni.

A technikusi gyakorlaton elkészitett tanulmányt, a gyakorlat teljesitésérõl szóló igazolást
szeptember harmadik hetéig  gyakorlatvezetõjének az Építéskivitelezési Tanszéken adja le. Az
elfogadott gyakorlatok aláírása november-december hónapokban történik, ezért Önnek a Tanszéket fel
kell keresnie ebben az idõszakban. Hogy a sikeres gyakorlatát a NEPTUN-ba be tudjuk vezetni, az õszi
félévben fel kell vennie ezt a tárgyat.
Reméljük, hogy  a termelési gyakorlat hozzájárul  a hallgatóság tudásának és gyakorlati
tapasztalatainak kibõvitéséhez.

Dr.Neszmélyi László
                                                               egyetemi adjunktus
Javasolt témajegyzék

1. Kivitelezõ vállalat központja 2. A munkahely és a központ kapcsolata
3. Vállalkozás-verseny 4. A munkahelyen vezetett naplók
5. Organizációs információk beszerzésének lehetõségei 6. Költségvetés
7. Ütemterv, a termelés nyomonkövetése 8. Anyagszállitás
9. Anyagfogadás, tárolás l0.Zsaluzási munkák
ll. Szakipari munkák l2.Nagyszerkezetek szerelése
l3. Segédüzemek l4.Felvonulási létesitmények
l5.Technológiai folyamat komplex ismertetése l6.Gépi földmunka
l7.Betonozási munkák l8.Aszfaltozási munkák
l9.Ducolási, viztelenitési munkák 20.Munkavédelmi  óvórendszabályok



Vállalati készségnyilatkozat

Vállaljuk, hogy ............................................................... (Neptun kód:...............)
építõmérnök hallgatót …….. év ...... hó ..... naptól …... év. ........ hó ..... napig
terjedõ idõszakban 4 hétre technikusi munkakörben alkalmazzuk.
A vállalat neve: ....................................................................................................
Munkahelyi vezetõ neve: ...................................................

   beosztása: ...................................................

A vállalat címe: ....................................................................................................

Kelt, ................................................

........................................................
     cégszerû aláírás

                                                                                                                                  

A munkahely elfogadását javaslom:

Budapest,………………….
...............................................

dr.Neszmélyi László
egyetemi adjunktus

                                                                                                 tárgyfelelõs               



IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy..................................................................a BME Épitõmérnöki Karának hall-
gatója (Neptun kód:...............) ……. év .................. hó ......- tól ……..év ........hó........-ig. a
...………...........................................................................................................vállalatnál
........................................................................................ technikusi beosztásban dolgozott.

.........................................................
aláirás

cim:.....................................................................
......................................................................

Ezen igazolást a hallgató a gyakorlaton készített tanulmánnyal együtt a tájékoztatóban meg-
jelölt idõpontig a gyakorlatvezetõjének adja le!


