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            ÉPÍTÉSI TAGOZAT 
 
 

 ALAPKÉPZÉS SPECIALIZÁCIÓ  MESTERKÉPZÉS 
SPECIALIZÁCIÓ 

II. Szakértés    

2. rész Építésügyi műszaki szakértés    

11. Szakági építésügyi műszaki szakértői 
szakterület 

  

13. Szakági építésügyi műszaki szakértői 
szakterület épületszerkezeti szakértői 
részszakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: SZÉS2 Szakterület / részszakterület 
korábbi (mérnök / építész) jelölése: 
SZÉS2/SZÉSZ2   

 okleveles 
szerkezet-építő-
mérnök (tantárgyi 
kreditvizsgálat 
nélkül) 

15. Szakági építésügyi műszaki szakértői 
szakterület építmények épületfizikai szakértői 
részszakterület  
Szakterület / részszakterület jelölése: SZÉS4  
Szakterület / részszakterület korábbi (mérnök 
/ építész) jelölése: SZÉS4/SZÉS3 

Építéstechnológia és menedzsment Magasépítő és 
rekonstrukció 

19. Szakági építésügyi műszaki szakértői 
szakterület építési szakipari szakértői 
részszakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: SZÉS9  

Magasépítési  
Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment  
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Magasépítő és 
rekonstrukció 

20. Szakági építésügyi műszaki szakértői 
szakterület építési szerelőipari szakértői 
részszakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: SZÉS10  

Magasépítési  
Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment  
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Magasépítő és 
rekonstrukció 

21. Szakági építésügyi műszaki szakértői 
szakterület építőanyagipari szakértői 
részszakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: SZÉS11  

Magasépítési  
Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment  
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Magasépítő és 
rekonstrukció 

23. Építési beruházási szakértői szakterület 
Szakterület / részszakterület jelölése: SZB  

Magasépítési  
Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment  
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Magasépítő és 
rekonstrukció 

III. Építési műszaki ellenőrzés    

1. rész Általános építmények építési műszaki 
ellenőri szakterületek  

  

2. a. Magasépítési szakterület Szakterület  / 
részszakterület jelölése: ME-É  (MSc) 

Magasépítési 
Híd és műtárgy 
Építéstechnológia és menedzsment  
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Magasépítő és 
rekonstrukció   
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2. b. Magasépítési szakterület Szakterület  / 
részszakterület jelölése: ME-É  (BSc) 

Magasépítési 
Híd és műtárgy 
Építéstechnológia és menedzsment  
Szerkezeti anyagok és technológiák 

  
         

2. rész Szakági építési műszaki ellenőri 
szakterület  

  

2. a. Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 
szakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: ME-M (MSc) 

Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Geotechnika és 
mérnökgeológia 

2. b. Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 
szakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: ME-M (BSc)  

Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

 

IV. Felelős műszaki vezetés    

1. rész Általános építmények felelős műszaki 
vezetői szakterületek  

  

2. a. Építési szakterület Szakterület / 
részszakterület jelölése: MV-É (MSc)  

Magasépítési 
Híd és műtárgy 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Magasépítő és 
rekonstrukció 
 

Magasépítési 
Híd és műtárgy 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Tartószerkezetek 

2. b. Építési szakterület Szakterület / 
részszakterület jelölése: MV-É (BSc) 

Magasépítési 
Híd és műtárgy 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

 

2. rész Szakági felelős műszaki vezetői 
szakterületek  

  

2. a. Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 
szakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: MV-M  (MSc) 

Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

Geotechnika és 
mérnökgeológia 

2. b. Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak 
szakterület Szakterület / részszakterület 
jelölése: MV-M  (BSc) 

Híd és műtárgy 
Geotechnika (sz) 
Építéstechnológia és menedzsment 
Szerkezeti anyagok és technológiák 

 

            


