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MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L alkalmazott 

térinformatikai 

180 000 Ft 3 5 < 15 félévente 3 * 3 

nap 

Budapest MŰSZ 

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél az alábbi képzési területekről és képzési ágakról: * agrár képzési területről: 
agrár műszaki, erdőmérnöki képzési ágak, valamint a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak; * bölcsészettudomány képzési 
területről: történelem képzési ág; * informatika képzési terület; * nemzetvédelmi és katonai képzési terület; * műszaki képzési területről: 
környezetmérnöki alapképzési szak, építőmérnöki alapképzési szak; * természettudomány képzési területről: föld- és földrajztudományi 
képzési ág. 
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus 
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Juhász Attila, cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I/31., tel/fax: (1) 463-3085, (1) 463-1187, 
email: juhasz.attila@epito.bme.hu, honlap: http://fmt.bme.hu/fmt/alkalmazott-terinformatika/kepzes 
Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 1. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 
lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint Jelentkezés: https://www.kth.bme.hu/urlap . Képzés kezdete: szeptemberben 
induló képzések esetében 2021. szeptember 2. 
Egyéb információk: Az alkalmazott térinformatikai szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket: adatbázis-
tervezési módszerek, ismeretek, adatkezelési módszerek, elemzéssel összefüggő ismeretek, korszerű adatgyűjtési módszerek (GPS, 
inerciális rendszerek, LIDAR), a távérzékelés eljárásai, térbeli adatgyűjtési rendszerek, humán és műszaki területek speciális rendszer-
felépítése. Jelentkezés módja: a KTH honlapján található jelentkezési lap kitöltésével párhuzamosan személyesen, telefonon, e-mail-ben 
a részvételi szándék jelzése Dr. Juhász Attilánál. 

 
Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési idő 

(félév) 

Irányszám Képzés gyakorisága Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L betontechnológus 190 000 Ft 4 12 < 21 félévente 3 

konferencia hét 

Budapest MŰSZ 

Részvétel feltétele: Műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél. 
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: betontechnológus szakmérnök 
Kapcsolattartó/szakfelelős: Sánta Ildikó / Prof. Balázs L. György, cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület , tel/fax: (1) 463-
4068, (1) 463-2226 
Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2021. január 20. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 
lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint név, anyja neve, szül. hely és idő, adóazonosító, TAJ szám, lakcím, értesítési 
cím, Tel, e-mail; Jelentkezés: https://www.kth.bme.hu/urlap . Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2021. február 8. 
Egyéb információk: Kontakt e-mail címek: balazs.gyorgy@epito.bme.hu és titkars@eik.bme.hu További információ 
a www.epito.bme.hu/epitoanyagok-es-magasepites-tanszek  oldalon, a Szakmérnöki képzések menüpont alatt található. 

 
Munkarend Szakirányú továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L vízellátás-csatornázás 250 000 Ft 4 20 < 25 havonta Budapest MŰSZ 

Részvétel feltétele: A következő szakok valamelyikén szerzett alapfokozat, vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettség: - földmérő és 
fölrendező mérnöki alapképzési szak - mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak - környezetgazdálkodási 
agrármérnöki alapképzési szak - mérnök informatikus alapképzési szak, - biomérnöki alapképzési szak, - környezetmérnöki alapképzési 
szak, - vegyészmérnöki alapképzési szak, - építőmérnöki alapképzési szak, - műszaki földtudományi alapképzési szak, - gépészmérnöki 
alapképzési szak, - energetikai mérnöki alapképzési szak - villamosmérnöki alapképzési szak, - műszaki menedzser alapképzési szak. 
továbbá egyes kivételes esetekben a fentiek között fel nem sorolt mérnöki végzettség esetében (pl. külföldön szerzett diploma, régi vagy 
újonnan létesített szak) az intézmény – szükség szerinti különbözeti tárgyak előírása mellett – engedélyezheti a felvételt. 
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vízellátás-csatornázás szakmérnök 
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Darabos Péter, cím: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület , tel/fax: (1) 463-1530, email: 
darabos@vkkt.bme.hu, honlap: http://vkkt.bme.hu/vkkt/szakiranyu-tovabbkepzes 
Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 1. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 
lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint Jelentkezés: https://www.kth.bme.hu/urlap . Képzés kezdete: szeptemberben 
induló képzések esetében 2021. szeptember 15. 
Egyéb információk:  A konzultációs időpontok és az órarend a tanszéki honlapon kerül meghirdetésre, 2021 szeptemberében. 

 


