
BSC vagy MSC 



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

BME Építőmérnöki Kar oktatási struktúrája 

Képzések Tevékenységi kör/jogosultság 

Alapképzés BSc, 

240 kredit

Kivitelezés, üzemeltetés, fenntartás, alap-

tervezés 

Mesterképzés MSc, 

90 

kredit

Vezetőtervezés, szakértés, fejlesztés 

Doktori képzés PhD, 

240 kredit

Kutatás, oktatás, fejlesztés



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Szerkezet-
építőmérnöki 

ágazat

Magasépítési specializáció

Híd és műtárgy specializáció

Geotechnika specializáció

Építéstechnológia és 
menedzsment specializáció

Geodézia specializáció

Térinformatikai specializáció

Infrastruktúra-
építőmérnöki 

ágazat

Geoinformatika-
építőmérnöki

ágazat

Vízi közmű és 
környezetmérnöki 
specializáció

Geotechnika specializáció

Vízmérnöki specializáció

Közlekedési létesítmények 
specializáció

Szerkezeti anyagok és 
technológiák specializáció

BIM specializáció BIM specializáció BIM specializáció

BSC program



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Szerkezet-
építőmérnöki 
mesterszak

Magasépítő és rekonstrukció 
specializáció

Numerikus modellezés 
specializáció

Tartószerkezetek specializáció

Földmérő- és térinformatikai 
mérnök specializáció

Infrastruktúra-
építőmérnöki 
mesterszak

Földmérő- és 
Térinformatikai 

mérnök 
mesterszak

Geotechnika és mérnökgeológia 
specializáció

MSC program

Út- és vasútmérnöki 
specializáció

Víz- és vízi 
környezetmérnöki 
specializáció



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

A szakmagyakorlásra vonatkozó 
jogszabályok

266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről 

297/2009. (XII. 21.) Kormányrendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges szakképzettségről

375/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának 
szabályairól



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Jogosultságok rendszere 1.

I. Tervezés 

1. rész Településrendezési tervezés 

2. rész Építészeti-műszaki tervezés

II. Szakértés 

1. rész Településrendezési szakértés 

2. rész Építésügyi műszaki szakértés 



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Jogosultságok rendszere 2.

III. Építési műszaki ellenőrzés 

1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 

2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 

3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei 

IV. Felelős műszaki vezetés 

1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 

2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 

3. rész A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek

Tanúsítványok

Egyéb



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Magyar Mérnöki Kamara tagozatai

Akusztikai Tagozat; Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat;

Egészségügyi-műszaki Tagozat; Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat;

Energetikai Tagozat; Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat;

Építési Tagozat; Épületgépészeti Tagozat; Gáz- és Olajipari Tagozat;

Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat; Geotechnikai Tagozat;

Hírközlési és Informatikai Tagozat; Gépészeti Tagozat;

Környezetvédelmi Tagozat; Közlekedési Tagozat;

Munkabiztonsági Tagozat; Szilárdásvány-bányászati Tagozat;

Tartószerkezeti Tagozat; Tűzvédelmi Tagozat;

Vegyészmérnöki Tagozat; Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat.



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

A jogosultság igénylése 

Az engedélyhez kötött szakmagyakorlási tevékenységet kérelmező mérnök kérelmét -
az elbírálásához szükséges dokumentumokkal, a diploma és a leckekönyv hiteles 
másolatával a lakóhelye szerinti területi mérnöki kamarához nyújtja be. 

A titkár a benyújtott dokumentumok alapján dönt arról, hogy a kérelmező végzettsége 
„szakirányú (specializációnak megfelelő) szakképzettség”-nek minősül-e a 
kérelmező által megjelölt, a szakmagyakorlási kormányrendelet szerinti szakterületen.

„Szakirányú szakképzettség” csak akkor áll fenn, ha a kérelmező dokumentumaiban a 
végzettségre vonatkozó szakirány (specializáció) megnevezése megegyezik a 
szakmagyakorlási kormányrendelet 1. mellékletének „Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség” oszlopban szereplő 
szakirány megnevezésével a kérelmező által megjelölt szakterületen. 



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Ha a kérelmező dokumentumaiból a
„szakirányú szakképzettség”
egyértelműen megállapítható, akkor
OK!

Jöhet a „szakirányú szakmai
gyakorlat” ellenőrzése.

Ha a kérelmező dokumentumaiban a
végzettségre vonatkozó szakirány
(specializáció) nincs, hanem csak szak
van megjelölve, akkor minden esetben el
kell végezni az „egyenértékű szakirányú
szakképzettség” vizsgálatot.

Ehhez kell az oklevélmelléklet!



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Példa egy adott jogosultság igénylésére

A megcélzott jogosultság >>>



Tantárgycsoportok Ismeretkörök, tantárgyak

Minimum kreditszám

osztott osztatlan

mesterképzés

Természet-tudományos alapismeretek

Ábrázoló geometria, műszaki rajz, 
számítógépes grafika, CAD

2-6 6-8

Általános kémia, építőipari kémia 0-2 0-2

Anyagismeret, anyagtudomány 
építőmérnököknek

4-10 2-4

Építőmérnöki ábrázolás, rajz- és 
formaismeret

3-5 3-5

Fizika, mechanika, statika, dinamika, 
szilárdságtan

18-24 22-30

Informatika, térinformatika 10-14 2-4

Matematika, alkalmazott matematika 18-24 20-24

A kreditek száma természettudományos alapismeretekből összesen 60 60

Gazdasági és humán ismeretek

Közgazdaságtan (mikroökonómia, 
makroökonómia), vállalat-gazdaságtan, 
pénzügytan, 8-10 6-8

számvitel, vállalkozási ismeretek, EU 
ismeretek

Közigazgatástan, ingatlan-nyilvántartás 2-4 2-4

Menedzsment ismeretek, szervezési és 
vezetési ismeretek, stratégiai 
menedzsment,

8-10 6-8minőségirányítás, minőségmenedzsment, 
jogi ismeretek, államigazgatási ismeretek,

kommunikáció, marketing, szociológia, HR 
ismeretek, mérnök etika

Munkavédelem, biztonságtechnika 0-2 0-2

Település- és régiófejlesztés 2-4 2-4

A kreditek száma gazdasági és humán ismeretekből összesen 25 20

Szakmai törzsanyag

Acél-, vasbeton-, fa-
tartószerkezetek

14-18 14-16

Betontechnológia, 
szigeteléstechnológia alapjai

0-6 4-6

Építészettörténet, 
művészettörténet

0-2 0-2

Építésszervezés, építés-kivitelezés, 
minőség-menedzsment

2-4 2-4

Építőanyagok, épületszerkezetek 8-12 9-11

Építőipari gépek, berendezések 0-6 2-4

Épületgépészeti ismeretek 0-2 0-2

Geodézia, geoinformatika 4-8 6-8

Geológia, mérnökgeológia, 
kőzetmechanika, építésföldtan

2-4 2-4

Geotechnika, talajmechanika, 
alapozás, földművek

8-12 8-10

Hidraulika, hidrológia, vízi 
műtárgyak, vízi közművek

6-8 6-8

Katasztrófavédelmi ismeretek 0-2 0-2

Közművek, közmű rendszerek 2-4 2-4

Kőzetmechanika 2-4 2-4

Lakó- és közösségi épületek 
tervezése

4-8 4-8

Magas- és mélyépítési ismeretek 2-14 0-2

Tartók, tartószerkezetek 6-12 1-4

Településtervezés, 
fenntarthatóság, zajvédelem, 
akadálymentesítés

2-4 2-4

Tűzvédelmi ismeretek 0-4 2-4

Utak, közutak, útépítés, 
útfenntartás

1-4 4-6

Vasutak, vasúti pályák, vasútépítés 
és -fenntartás

1-4 0-4

Vízépítés, vízgazdálkodás 1-4 2-4

Szakirányú  mérési, tervezési, 
számítási  és laborgyakorlatok

1-6 4-6

A kreditek száma a szakmai törzsanyagból összesen 85 80

Differenciált szakmai anyag a 
diplomamunkával együtt

Betontechnológia 0-6 4-6

Építési projektek szervezése, 
megvalósítása, építésmenedzsment

0-6 8-14

Építéstan, építéstechnológia. BIM 0-10 6-8

Épületfizika 0-4 2-4

Földrengés elleni védelem, 
szeizmikus méretezés

4-6 4-6

Hidak, hídszerkezetek 2-12 2-4

Infrastruktúra-tervezés, -létesítés, -
üzemeltetés

0-6 3-6

Környezetmérnöki ismeretek, 
környezetvédelem, környezeti 
hatásvizsgálatok

0-2 0-2

Közlekedési létesítmények, 
közlekedési hálózatok

0-2 0-2

Magasépítés, épületrekonstrukció 4-14 4-8

Mélyépítés, föld alatti műtárgyak, 
mélyalapozás

0-12 2-4

Műemlékvédelem 0-2 0-2

Szerkezetanyagok, 
szerkezettechnológia, 
szerkezettervezés

2-12 2-6

Szerkezetek diagnosztikája, -
analízise, szerkezetek rehabilitációja

0-8 6-8

Vízi létesítmények tervezése, 
létesítése, üzemeltetése

0-2 0-2

Szakirányú szimulációs gyakorlatok 2-5 0-2

Önálló tervezési munka, 
esettanulmányok, modellezés

15 0

Szakirányú projektek 5-15 0

Szakirányú mérések, laborok 0-2 0-4

Szakirányú diplomamunka 20 24

A kreditek száma a differenciált szakmai anyagból a diplomamunkával 
együtt összesen

100 100

A mesterszakhoz rendelt kreditek számából beszámításra kerülő 
minimum kreditszám összesen

270 260

19. Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület;  építési szakipari szakértő  

SZÉS9 

KREDITKÖVETELMÉNYEK a szakértői jogosultsághoz  

(IDE MOST NEM LESZ ELÉG A BSC!)





RÉSZLET A DIPLOMAMELLÉKLETBŐL



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Végzettség és követelmény

TELJESÍTETT KREDITEK KÖVETELMÉNYEK



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Tervezői jogosultságok  MSc

Csak szemelvények, kivonatok a „266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi 
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” jogszabályból, és 
az MMK Szakmagyakorlási szabályzatából 

Példa csak MSc-vel végezhető tervezésre   

I. Tervezés MSC (megfelelő spec) BSC (megfelelő spec)

1. rész Településrendezési tervezés

4. Településtervezési közlekedési szakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: TKö

Út- és vasútmérnöki 

MSc

+ Közlekedési létesítmények 

BSc

25. Hídszerkezeti tervezési szakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: HT 

Tartószerkezetek MSc + Híd- és műtárgy BSc

30. Geotechnikai tervezési szakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: GT 

Geotechnika és 

mérnökgeológia MSc

+ Geotechnika BSc

2. rész  Építészeti-műszaki tervezés



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSC

Tervezői jogosultságok MSc vagy BSc

Csak szemelvények, kivonatok a „266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi 
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” jogszabályból, és 
az MMK Szakmagyakorlási szabályzatából 

Példa MSc-vel és BSc-vel is végezhető tervezésre

I. Tervezés 

MSC (megfelelő spec)

BSC (megfelelő spec)

I. Tervezés MSC (megfelelő spec) BSC (megfelelő spec)

2. rész Építészeti – műszaki tervezés

14. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület 

15. a) Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület 

települési víziközmű tervezési részszakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: VZ-TEL (MSc)

Víz- és vízi

környezetmérnöki 

MSc

+

Vízi közmű és 

környezetmérnöki BSc

15. b) Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület 

települési víziközmű tervezési részszakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: VZ-TEL (BSc)

Vízi közmű és 

környezetmérnöki BSc

3 év

5 év
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Szakértői jogosultságok

Csak szemelvények, kivonatok a „266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi 
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” jogszabályból, és 
az MMK Szakmagyakorlási szabályzatából.

Példa csak MSc-vel végezhető Szakértői tevékenységre

II. Szakértés MSC (megfelelő spec) BSC (megfelelő spec)

2. rész Építésügyi műszaki szakértés 

Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület

15. Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület 

építmények épületfizikai szakértői részszakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: SZÉS4 

Magasépítő és 

rekonstrukció MSc

+ Építéstechnológia és 

menedzsment BSc

19. Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési 

szakipari szakértői részszakterület Szakterület / 

részszakterület jelölése: SZÉS9 

Magasépítő és 

rekonstrukció MSc

+ Szerk. ágazathoz

tartozó bármelyik BSc

20. Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építési 

szerelőipari szakértői részszakterület Szakterület / 

részszakterület jelölése: SZÉS10 

Magasépítő és 

rekonstrukció MSc

+ Szerk. ágazathoz

tartozó bármelyik BSc



Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés

Példa MSc-vel és BSc végezhető műszaki ellenőrzésre
III. Építési műszaki ellenőrzés MSC (megfelelő spec) BSC (megfelelő spec)

3. rész A sajátos építményfajták építési 

műszaki ellenőri szakterület

2. Közlekedési építmények szakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: ME-KÉ  

(MSc)

Magasépítő és 

rekonstrukció MSc

vagy Geotechnika MSc

vagy Út- és vasútmérnöki 

MSc

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Magasépítési 

Híd és műtárgy 

Geotechnika szerk-ről

Építéstechnológia és menedzsment

Híd és műtárgy 

Geotechnika szerk-ről

Építéstechnológia és menedzsment

K-Szerkezeti anyagok és technológiák 

Geotechnika szerk-ről

Közlekedési létesítmények 

Geotechnika Inf-ról

2. Közlekedési építmények szakterület 

Szakterület / részszakterület jelölése: ME-KÉ  

(BSc)

Híd és műtárgy ; Geotechnika szerk-ről

Építéstechnológia és menedzsment 

Szerkezeti anyagok és technológiák 

Közlekedési létesítmények; Geotechnika

inf-ról 4 év

3 év
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BSc-t követően egy másik BSc specializációt választva, államilag finanszírozott, vagy 
önköltséges finanszírozási formában 

BSc-t követően MSc-n, államilag finanszírozott, vagy önköltséges finanszírozási 
formában

MSc-t követően részismereti képzésben (a  BME-vel  hallgatói  jogviszonyban  nem  
álló  felsőfokú végzettségű  személy  tanulhat a  BME  bármely  kurzusán),
önköltséges finanszírozási formában

Szakirányú továbbképzésben/szakmérnöki képzésben önköltséges finanszírozási 
formában (266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 8. §. (4) A szakirányú szakképzettség 
egyenértékűségének vizsgálatához figyelembe lehet venni az alap- vagy 
mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezők részére, 
felsőoktatás keretében megvalósuló (felsőfokú szakképzettségi szintet nem biztosító) 
szakirányú továbbképzést is.) 

Tanulmányok folytatása, kiegészítése



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSCDr. Lovas Tamás

MSc tanulmányok az Építőmérnöki Karon 

A leggyorsabb és legegyszerűbb a BSc-oklevél megszerzése után azonnal! 

 Könnyített felvételi (maga a záróvizsga egyben a felvételi vizsga) 

 Az írásbeli 5 tantárgy ismerete alapján sikeresen teljesíthető

 Keresztféléves kezdés esetén kedvező vizsgabeosztás, 

előrehozott tantárgyi vizsgák 

--- BSc záróvizsga         ---

vizsga vizsga



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSCDr. Lovas Tamás

MSc tanulmányok az Építőmérnöki Karon 

 Már ismert oktatási 

környezet, ismert 

oktatók

 Ugyanaz a 

kollégium



Dr. Baráti Ilona BSC vagy MSCDr. Lovas Tamás

MSc tanulmányok az Építőmérnöki Karon 

 Zöld tantárgyak rendszere

 Nincsenek tantárgy 

előkövetelmények

 Tömbösített órarend

 Cégnél teljesíthető szabadon 

választott tárgyak 

kreditelismeréssel 

 2 félév alatt elvégezhető a 

kontaktórás tárgyak többsége

 Diplomafélév cégnél teljesíthető



Köszönjük a figyelmet!   
barati.ilona@epito.bme.hu lovas.tamas@epito.bme.hu 25
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