
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Hídépítő Szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak 
 

 

1) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Hídépítő szakmérnök 

 

2) A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület 

 

3) A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei:  

 

a) Építőmérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű építőmérnöki szakon) szerzett 

végzettség és szakképzettség, valamint 3 év igazolt hídtervezői vagy kivitelezői közreműködői 

gyakorlat, vagy 

 

b) gépészmérnöki alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű gépészmérnöki szakon) 

szerzett végzettség és szakképzettség, valamint 5 év igazolt hídtervezői vagy kivitelezői 

közreműködői gyakorlat, vagy 

 

c) bármely alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és 

szakképzettség esetén további feltétel,  

 

      - alábbi mesterképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség: 

          - szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak, közlekedésmérnöki mesterképzési szak,  

            infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzési szak; vagy 

          - gépészmérnök mesterképzési szakon szerzett végzettség és szakképzettség, valamint 

            3 év igazolt hídtervezői vagy kivitelezői közreműködői gyakorlat. 

 

 

4) A képzési idő:  4 félév 

 

5) A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 

6) A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

 

A szakirányú továbbképzési szak oktatási célkitűzése az adott szakterületen kiemelkedő 

tárgyi/technológiai tudással és naprakész szakmai információkkal rendelkező szakemberek 

képzése, akik a hídépítő mérnökség alapvető, átfogó és elmélyült ismereteivel rendelkeznek.  

 

Megszerezhető ismeretek: 

- hídszerkezetek tervezése és kivitelezése,  

- anyagtan, 

- vezetői ismeretek. 

 

A szakirányú továbbképzési szak feladata a gyakorló (tervező, kivitelező v. kutató) hidász 

mérnökök továbbképzése abból a célból, hogy a sikeresen államvizsgázott szakmérnök hallgató 

a hídépítési teherhordó szerkezetek és építőanyagok EUROCODE-jai (MSZ EN-1990, MSZ 

EN- 1991, MSZ EN 1992, MSZ EN-1993, MSZ EN-1994, MSZ EN 206-1, stb.) szerinti 



tervezés, kivitelezés, üzemeltetés-fenntartás és kutatás feladatait „euro-mérnöki” 

követelmények színvonalán tudja teljesíteni. 

A szakirányú továbbképzés keretében a résztvevők az EC szerinti erőtani követelményeket 

teljesítéséhez szükséges ismeretekre tesznek szert. A továbbképzés keretében a hallgatók 

megismerik a méretezés elmélet (EN-0), a hatások (EC-1), a betonszerkezetek (EC-2), az 

acélszerkezetek (EC-3), a együttdolgozó (kompozit, vagy öszvér) szerkezetek (EC-4), a 

geotechnikai előírások (EC-7), és egyéb anyagú (falazott-EC-6); faszerkezetek EC-5) előírásait, 

továbbá a földrengésre vonatkozó (EC-8) előírások szerinti erőtani vizsgálathoz, továbbá a 

szerkezetek fenntartásához és felülvizsgálatához, a minőségellenőrzéshez szükséges 

ismereteket. A kapott ismeretek alapján a végzettek felkészültek  lesznek az EC előírások 

alapján végzendő tervezés és kivitelezés gyakorlatához.  

 

A képzés során fejlesztett adottságok, képességek, kompetenciák:  

A fejlesztés területei: 

- elemző és problémakezelő készség, 

- komplex feladatmegoldó képesség, 

- új tevékenységi területek feltárására, kiépítésére, fejlesztésére és működtetésére irányuló 

tehetség,  

- vezetői feladatok ellátására való alkalmasság. 

A szakképzettség alkalmazása, a végzett szakmérnökök tevékenységi köre:  

A szakmérnök képes lesz összetett hídszerkezeti tervezési és kivitelezési feladatok magas szintű 

megoldására. 

A továbbképzés azoknak ajánlható, akik hidak tervezésével, kivitelezésével és fenntartásával 

kívánnak foglalkozni. 

 

7) A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditek: 

 

 

Ismeretkör Kredit 

Hídszerkezetek tervezése 38-48 

Hidak kivitelezése, üzemeltetése és 

fenntartása 

40-50 

Vezetői ismeretek 8-10 

Anyagtechnológia 10-15 

 

 

8) A szakdolgozat kredit értéke: 10 kredit 

 

9) A  szakért felelős tanszék és oktató megnevezése:  

Hidak és Szerkezetek Tanszék  

Szakfelelős : Dr. Farkas György professor emeritus 

                        Mail: farkas@vbt.bme.hu 

                        Tel:   0630 2417712 

 

10) JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. január 31. 

  

A jelentkezéshez töltse ki és elektronikusan küldje meg a jelentkezési lapot és a 

felnőttképzési szerződést.  
 

mailto:farkas@vbt.bme.hu


MINTA TANTERV 

 

 

No. Tantárgyak Félévek 

  I. II. III. IV. 

1. Méretezés elmélet  9v3kr    

2. Hidakat érő hatások (forgalmi, szél, 

földrengés, tűzteher) 
 9v3kr    

3. Hídalapozás  18v6kr    

4. Betonszerkezetek speciális tervezési 

kérdései 

 18v6kr    

5. Acélszerkezetek speciális tervezési 

kérdései 

 18v6kr    

6. Öszvérszerkezetek speciális tervezési 

kérdései  

 18v6kr    

7. Beton hidak kivitelezése, üzemeltetése, 

felülvizsgálata, fenntartása 

  18v6kr   

8. Acél hidak kivitelezése, üzemeltetése, 

felülvizsgálata, fenntartása 

  18v6kr   

9. Szerelés-technológia    18v6kr   

10. Gerenda- és keret hidak   9v3kr   

11. Ívhidak és függesztett szerkezetű hidak   9v3kr   

12. Feszített szerkezetek   9v3kr   

13. Öszvér hidak kivitelezése, 

üzemeltetése, felülvizsgálata, 

fenntartása 

  9v3kr   

14. Anyagtechnológia: kiegészítő és 

kapcsolódó szerkezetek 

   18v6kr  

15. Kompozit szerkezetek    9v3kr  

16. Vasúti-, közúti-, gyaloghidak tervezési 

kérd.  

   18f6kr  

17. Fa-, és falazott szerkezetek speciális 

feladatai 

   9v3kr  

18. Korrózióvédelem    9v3kr  

19. Hídtartozékok    9v3kr  

20. Speciális fenntartási kérdések: 

nagyhidak, határhidak, alagutak 

   18f6kr  

21. Jogi és gazdasági ismeretek     9v3kr 

22. Engedélyezési eljárások     9v3kr 

23. Környezetvédelmi kérdések     9v3kr 

24. Minőségellenőrzés     9v4kr 

25. EU jogi és gazdasági ismeretek     9f3kr 

26. Vezetéselmélet, kommunikáció     9f4kr 

27. 
Szakdolgozat 

    10krT/K

-F 

 
Összesen: 

  90ó/30k

r 

90ó/30k

r 

90ó/30kr 90ó/30kr 

A teljes tanulmányi időre összesen  
    360ó/120

kr 
 

 


