
 
 

 

Tájékoztató a 2018. évi Geodézia mérőgyakorlatról 

A I. évfolyam építőmérnök szak nappali és levelező tagozatos, valamint az elmaradt hallgatók 5 (6) napos 

érsekcsanádi geodéziai mérőgyakorlata a 2017. 05.14. – 19. időpontban a mellékelt beosztás szerint kerül 

lebonyolításra. 

A gyakorlat az építőmérnök és környezetmérnök hallgatóknak 3 kreditpontos, és egyéni érdemjeggyel zárul. 

Az aláírás feltétele a gyakorlaton való teljes időtartamú részvétel, a feladatok teljesítése. Pótlási lehetőség 

csak a következő évben, helybiztosítási díj fizetése mellett lehetséges a szoros csoportlétszámok miatt. Az 

érdemjegy meghatározása a gyakorlatvezetők véleménye alapján történik, benne az egyéni munka, a 

követelményrendszerben megfogalmazott feladatrészek (rajzi munkarészek elkészítve, jegyzőkönyvek 

feldogozva, műszaki leírások megírva stb.) színvonalas kidolgozása alapján. 

A gyakorlatok mindenféle időjárási körülmények között megtartásra kerülnek, ezért megfelelő terepi 

ruházatról és váltóruháról, vízhatlan cipőről (célszerűen gumicsizma), esőkabátról gondoskodjon mindenki 

magának. A geodéziai gyakorlat terepi mérései hétfőtől csütörtökig tartanak, reggel 8 órakor kezdődnek 

és 17 óráig, illetve a mérés befejezéséig tartanak. A feldolgozást a terepi mérések után éjfélig, illetve 

pénteken, és ha szükséges szombaton délelőtt kell elvégezni. A mérőgyakorlat befejezése a gyakorlatvezetők 

által elfogadott feladatok beadása, de legkésőbb szombaton délben bezár a tábor. Aki addig nem fejezi be a 

feladatokat, elégtelen a gyakorlata. A feldolgozáshoz 4 db füles dossziét, A4 méretű papírokat, 

vonalzókat, szögmérőt, léptékvonalzót, ceruzát, tollat, radírt, számológépet, csőtollat (tűhegyű 

filctollat 0.3, 0.5) kell hozni. Laptopot lehet hozni, használni. A mérésekhez szükséges jegyzőkönyveket az 

intézet biztosítja. 

A gyakorlat bentlakásos. A szállás a főiskola mérőtelepén van, igénybevétele első alkalommal térítésmentes. 

A gyakorlat ideje alatt eltávozást a táborvezető engedélyezhet. A mérőtelep helye Érsekcsanád Duna part, a 

falutól 5 km-re, Bajától a védtöltésen kb. 10 km-re van. Elhelyezés kőépületben 12 fő (lányok) 8 és 4 ágyas 

szobákban, többieknek 10 fős katonai sátrakban. A szobákhoz WC, mosdó tartozik.  Ágyneműt a főiskola 

biztosít. Tisztálkodási lehetősség 3 zuhanyzós felújított fürdőben van. A földszinten női- férfi WC található. 

A feldolgozás a földszinti tanulóban történik. 

A gyakorlatokon szervezett étkezés keretében ebédet (kötelező) kapnak térítés ellenében (kb.1000 Ft/nap) a 

hallgatók, amit a mérés helyszínére szállítanak. Reggeliről és vacsoráról a hallgatóknak maguknak kell 

gondoskodniuk. A mérőtelepen konyha található, ami egyben a gyakorlatvezetők „bázisa”, ezért a használata 

korlátozott. (7-8nés 18-19 óra között) Gázpalackos főzőlap, néhány edény, tányér, pohár, kancsó van. A 

használt edényeket mindenkinek magának kell a használat után elmosogatnia. 

Élelmiszerbolt a faluban (5 km a tábortól) van, ahová mindenki saját erőből jut be, a táborvezető 

engedélyével.  A gyakorlatot megelőző nap (vasárnap, 2018.05.13) 18 órakor eligazítás a főiskola 120-as 

termében, utána kiutazása mérőtelepre. Az oda felé útra az intézet biztosítja a buszt, de lehet jönni saját 

járművel. A haza felé útról mindenki maga gondoskodik. A tábort legkésőbb szombaton délig kell elhagyni. 

Kérem a hallgatókat, hogy a gyakorlaton a részvételt vegyék komolyan. Ha részvételük betegség vagy egyéb 

elháríthatatlan ok miatt meghiúsul, akkor a lehető leggyorsabban jelezzék, és a hiányzást a 

vizsgaszabályzatban foglalt határidőn belül igazolják. A gyakorlat megismétlése csak a következő évben 

lehetséges.  

A gyakorlatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekről személyesen, telefonon vagy e-mailban adok tájékoztatást. 

Tel.: 79 523 900 mellék: 126, e-mail: Kutassy.Emese@uni-nke.hu 

                                                                                                                               Kutassy Emese 
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