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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Építőmérnök hallgatók technikusi szakmai gyakorlatához 

 

Technikusi szakmai gyakorlat: 
• Szerkezet-építőmérnöki ágazat: BMEEODHAS17;  

• Infrastruktúra-építőmérnöki ágazat: BMEEODHAI18;  

• Geoinformatika-építőmérnöki ágazat: BMEEODHAG18 

 

Mikor végezheted? 
 • 6. félév utáni nyáron javasolt (mintatanterv szerint)  

    → Szervezését már tavasszal (legkésőbb áprilisban) célszerű elkezdeni!  

 • Tárgyfelvétele nyári teljesítés esetén a gyakorlatot követő őszi szemeszterben lehetséges. 

 • Kivételes esetekben van lehetőség a gyakorlat egyéb időszakban történő teljesítésére is 

    →DE: ez a tanulmányokkal általában nehezen egyeztethető össze. 

 

Hol végezheted? 

 • belföldi vagy külföldi építőipari szervezetnél (Cég) 

 • lehetőleg kivitelezési munkahelyen 

 • cég méretével és tevékenységi körével kapcsolatban megkötés nincs  

 • DE: célszerű a teljesíteni kívánt ágazatnak és azon belüli szakiránynak megfelelőn 

munkahelyet választani  

 • lehetőség nyíljon egy vagy több mérnöki létesítmény megvalósításának tanulmányozására 

(megfelelő komplexitású építéshelyi, terepi tapasztalatok szerzése) 
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Hallgatók tárggyal kapcsolatos feladatai: 

1. Kapcsolatfelvétel a Céggel  

 • Cég és a Kar között Együttműködési keretmegállapodás köthető 

(http://epito.bme.hu/szakmai-gyakorlat). 

    →A Cég által kitöltött példányt a Dékáni Hivatalban (DH) kell leadni aláírásra  

 • Elmúlt években a Kar a kari honlapra feltöltött Cégekkel kötött már megállapodást  

     (http://epito.bme.hu/szakmai-gyakorlat).  

   →Ha a táblázatban felsorolt Cégek valamelyikénél végzik a szakmai gyakorlatot, akkor 

ezt nem kell újra megkötni. 

 

2. Fogadási készségnyilatkozat és munkaterv  

   • Készségnyilatkozat és munkaterv 

   • Ennek kitöltése, aláíratása a Cég arra jogosult munkatársával.  

     →Eljuttatás az illetékes tanszéki felelőshöz. (http://epito.bme.hu/szakmai-gyakorlat)  

    • Csatolni kell még: 

     →a Cég tevékenységi köreit, referenciáit  

     →a gyakorlat ideje alatt várhatóan kivitelezett projektet 1-2 oldalban bemutató                 

tanulmányt 

        (A dokumentum célja, hogy lehetőséget teremtsen az oktatónak a Cég és a projekt alkalmasságának 

megítélésére. Ennek az anyagnak nem kell saját szellemi terméknek lennie, kis energia befektetésével 

összeállítható a Cég adatbázisának ésszerű szerkesztésével.) 

→Ezeket a dokumentumokat a kari oktatási portálra kell feltölteni. A megfelelőséget a 

tanszéki felelős ugyanitt jelzi.  

+ Ha a Cég igényli, a Dékáni Hivatal a kari “munkáltatói hozzájárulást” írásban megadja. 

Ezzel kapcsolatban a DH tanulmányi előadóját kell keresni. 

 

3. Gyakorlat  

 • Gyakorlat teljesítése:  

• a képzésüket 2016 szeptemberében és korábban kezdő hallgatók: min. 4 hét  

 (160 óra) 

• egyéb esetben: hat hét (240 munkaóra) 

   • Teljesítési igazolás beszerzése munkáltatótól. 

       →A gyakorlat adatainak feltöltése az ezt szolgáló online felületen. 
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4. Gyakorlat teljesítése után    

• Teljesítési igazolás, a gyakorlati adatok feltöltését igazoló képernyőkép és a 

gyakorlatot összefoglaló tanulmány feltöltése a kari oktatási portálra.  

→A tanulmány 10-15 oldal terjedelmű saját készítésű munka kell, hogy legyen, 

amelyben az elvégzett munka és a szerzett tapasztalatok vannak összefoglalva. 

 

Határidők:  

 1. Nyári teljesítés, őszi tárgyfelvétel (javasolt) 
Ügyintézés kezdete Készségnyilatkozat 

leadása 

Gyakorlat teljesítése Tanulmány és igazolás 
leadása 

Gyakorlat megelőző 
szemeszter 

Gyakorlatot megelőző 
vizsgaidőszak utolsó 
napja 12 óra 

nyári szünet Tárgyi felvétel 
szemesztere; 
szeptember 15.12 óra 

 

2. Őszi teljesítés szorgalmi időszakban, őszi tárgyfelvétel (adott szemeszterben max. További két 

tantárgy teljesítése mellett javasolt) 

Ügyintézés kezdete Készségnyilatkozat 
leadás 

Gyakorlat teljesítése  Tanulmány és igazolás 
leadása 

Tárgyfelvétel 
szemesztere 

Tárgyfelvétel 
szemesztere; 
szeptember15. 

őszi szorgalmi időszak  Tárgyfelvétel 
szemesztere; pótlási 
hét előtti szerda 12 óra 

 

3. Téli teljesítés, tavaszi tárgyfelvétel (csak KTB engedéllyel) 
Ügyintézés kezdete Készségnyilatkozat 

leadás 
Gyakorlat teljesítése  Tanulmány és igazolás 

leadása 

Gyakorlatot megelőző 
szemeszter 

Gyakorlatot megelőző 
pótlási hét péntek  
12 óra 

téli vizsgaidőszak és 
téli szünet 

Tárgyifelvétel 
szemesztere; 
regisztrációs hét előtti 
szerda 12 óra 
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→A gyakorlat általában legkorábban a készségnyilatkozat leadása után két héttel kezdhető 

meg. 

→Ha a táblázatban megjelölt nap nem munkanap, a határidő a megjelölt napot megelőző 

munkanap. 

 

Egyéb tudnivalók: 

• Az aktuális információkat a szakirány szerint illetékes Tanszék az oktatási portálon teszi  

közzé. 

 • Az aláírások Neptun tárgyfelvételt követően kerülnek bejegyzésre.  

• Külföldi cégnél töltött gyakorlat esetén a levelezési nyelv angol. Kijelölt kommunikációs 

csatorna: e-mail. 

 

 

 


