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Kedves Hallgatóink! 

Hamarosan elérkeznek első mérnöki oklevelük kézhezvételéhez. Az alapszintű (BSc) 

végzettség nagyon sok munkakörben elfogadott és elegendő is, hiszen az Építőmérnöki Kar 

körültekintően, a szakma igényeinek megfelelően állította össze mintatantervét.  

Önök alaptudományi és szakmaspecifikus területeken értékes tudás birtokában vannak.   

A záróvizsgát követően rögtön munkába állhatnak, de a tanulmányok folytatása, a 

mesterszintű diploma megszerzésének lehetősége is fennáll, sőt bizonyos szakmai célok 

elérése érdekében további ismeretszerzés szükséges is. 

Az építési ágazatban a szakmagyakorlási jogosultságokat jogszabályok rendezik. A kétszintű 

felsőoktatási rendszer bevezetése óta a végzettségi szinteknek megfeleltetve a jogosultsági 

területeken is vannak különbségek. A legegyszerűbb és mindenki által ismert különbség a 

jogosultságok megszerzéséhez előírt szakmában eltöltött idő hossza. Sok jogosultságnál 

alapdiploma esetén öt évet kell az adott szakterületen dolgozni, mesterdiplomával elegendő 

három évet. 

De vannak más különbségek is.     

Bizonyos szakmagyakorlási jogosultságok csak és kizárólag mesterszintű diplomával 

érhetők el.   
Néhány ezek közül a műszaki tervezői területről:  

 tartószerkezeti tervező  

 geotechnikai tervező  

 településtervezési közlekedési szakterületi tervező  

 településtervezési vízközmű szakterületi tervező 

 

Néhány a szakértői jogosultságok közül:  

 építési szakipari szakértő  

 beruházási szakértő 

 építmények épületfizikai szakértő 

 közlekedési építmények szakértő 

 vízgazdálkodás építmények szakértő 

 hídszerkezeti szakértő 

 tartószerkezeti szakértő 

 

Látjuk, tudjuk, hogy a felsőoktatási rendszer (a felvételi szabályok is) és a szakmagyakorlási 

feltételek is évről-évre változnak. Jelenleg a BME Építőmérnöki Karán tett BSc záróvizsga a 

Karon történő továbbtanulás esetén felvételi vizsgának is elfogadható, tehát amennyiben a 

záróvizsgával, tanulmányi- és többletpontokkal elérik a 70 pontos ponthatárt,  nem kell újabb 

megmérettetésen részt venniük, a mesterképzésre történő belépés gördülékeny.    

A mesterdiploma a legmagasabb szakképzettség bizonyítéka. Most ez a magasszintű 

szakképzettség egy nagyobb lendületvétellel másfél éven belül, a már ismert intézményi 

környezetben, de egy megújított – egyéni tanulási utakat is figyelembe vevő – rendszerben 

elérhető.   

Kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget. 

Az MSc felvételiről részletes információk itt olvashatók: http://epito.bme.hu/msc-felveteli 
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