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Tantárgyai: 

 

Tantárgy neve: Kivitelezés és beruházás gyakorlata  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: összesen (6*2=) 12 óra az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, programja:   
Napjainkban a kivitelezési tevékenység folyamatosan növekvő követelményt támaszt az érin-
tett műszaki vezetőkkel szemben. A kivitelezést irányító vezető számára az építésinapló-vezetés kö-
telezettségénél is fontosabb az építések nyereségességét támogató új „irányítási-dokumentálási” (jelen-
tési) mechanizmus működtetése. Ez a folyamat egyben elvezet az építési kontrollinghoz. Növekvő je-
lentőséget kap a felmérési tevékenység is, mert nem csak az egységáras szerződés számlázási alapfelté-
teleként tarthatjuk számon, hanem az átalányáras munkák mérhetőségének alapelemeként is. Fon-
tos vezetői feladat az elvégzett munkáért járó követelés megfogalmazása, számlába állítása.   
 A tantárgy célja továbbá a projektmenedzsment fogalmának, tárgykörének ismertetésén túl a tel-
jes beruházási folyamat áttekintése, elemzése. Ehhez kapcsolódóan fontos a beruházási folyama-
tok időütemezése, az átépítések vágányzárainak hatékony, de optimális tervezése, végrehajtása.  
Az egyik területe az ütemezésnek a pályarehabilitáció vagy korszerűsítés ütemezése, a ciklusidő me-
ghatározása.    A vasúti pályák amortizációjának, élettartam meghatározásának sajátossága, hogy a kötöt-
tpályás közlekedés forgalombiztonságát szavatoló folyamatos felügyeletének, a vágánydiagnosztikai ered-
ményeknek, - az igénybevételen és az élettartamon túl - meghatározó szerepe van. A ciklusidőt me-
ghatározza egyrészt az igénybevétel és az állapot felmérése, másrészt eldöntheti gaz-
daságossági és üzlet-,vagy közlekedéspolitikai szempont. A kettő azonban-kivételes eset-
től eltekintve – szoros összefüggésben van. Így a ciklusidő meghatározása alapvető a rehabilitáció, a kor-
szerűsítés ütemezésében.   

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműkö-
dését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb 
hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



A másik területe az ütemezésnek kivitelezés során szükséges operatív feladat, a vasúti áté-
pítési munkák műszaki - üzemi feltételeinek biztosításának része. Az egyes építési ütemek, meghatáro-
zott sorrendben és időrendben történhetnek. Az ütemtervek, fázistervek elkészítése komoly tudást, szak-
mai felkészülést igényelnek.   
 Az oktatás célja a fenti tevékenységekhez szükséges alapismeretek átadása.   
  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Dr Kormos Gyula: Infrastruktúra létesítmények kivitelezése BMEEOVVAI01 segédlet Bp. 2004  
Dr. Neszményi László: Az építési munkák időtervezése jegyzet  Bp. 2005  
HAJDU MIKLÓS – KLAFSZKY EMIL: Hálós tervezési technikák az építések tervezésében és irányí-
tásában. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1994.  
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Zsákai Tibor, meghívott előadó 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Zsákai Tibor, meghívott előadó 

Szabó István József, meghívott előadó 

 
 



 


