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Vasúti pályaépítési- és fenntartási szakmérnöki továbbképzési szak 

 

Ismeretkör: 

Kredittartománya: 

Tantárgyai: 

 

Tantárgy neve: Szakdolgozat Kreditértéke: 10 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: összesen (6*5=) 30 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): aláírás 

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

A tantárgy célja, programja:   
A 2. szemeszter során a tanultak szintézise egy 40–60 oldal terjedelmű szakdolgozatban, kon-
zulensek segítségével, egy az ajánlott témák közül tetszőlegesen választott konkrét felada-
ton keresztül bemutatva. Megadott szakdolgozat témák típusai lehetnek pl.:  
  
„A”: Vasúti pályaépítéssel, felújítással, fenntartással kapcsolatos ajánlatadás, építés-előkészítés,  
„B”: Megvalósult vasútépítési, felújítási vagy pályafenntartási munka kiértékelése,  
„C”: Vasúti pályaépítés, felújítás vagy fenntartás során alkalmazott technológia alkalmazása,  
„D”: Vasúti pályaépítéssel, felújítással vagy fenntartással kapcsolatos projektmenedzsment  
 

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

Az órákon, konzúltációkon leadott tananyagok alapján, a választott témakörhöz szükséges, illetve kapcso-
lódo források törvényes felhasználása.  
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Pintér József, meghívott előadó 

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

                                                           
 

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  



Dr. Pintér József, meghívott előadó 

Szabó István József, meghívott előadó 

Dr. Zsákai Tibor, meghívott előadó 

 

 
 



 


