
ÉPÍTÉSBERUHÁZÁSI SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSI – 2014 
 
A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Építészmérnöki Kara az Építésberuházási 
szakirányú továbbképzési szakon tanfolyamot indít 
2014. szeptemberétől.  
 
 
 
 
A KÉPZÉS CÉLJA 
 
A tanfolyam célja olyan, az adott szakterületen ki-
emelkedő tárgyi ismeretekkel, módszertani tudás-
sal, szakmai jártassággal, aktuális környezeti in-
formációkkal rendelkező szakemberek képzése, 
akik az építésberuházás és építésszervezés hazai- 
és nemzetközi kérdéseiben megbízható, naprakész 
ismeretekkel rendelkeznek. 
 
KOMPETENCIÁK, TUDÁSELEMEK, 
MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK 
 
A szakon végzettek ismerik az építési beruházások 
tervezésének, megvalósításának és értékelésének 
sajátosságait és tudásbeli szükségleteit, különös 
hangsúllyal 
- a beruházási programalkotás, az időbeli terve-

zés, a projektkövetés és projektinformatika, 
- a vállalkozási és vállalatba adási folyamat, a 

költségbecslés, az ajánlatadás és szerződés, 
- az építés nemzetközi és honi jogi környezete, 

építési szabályozások, szabványok, 
- az építőipari gazdaságtan, a pénzügyi-, gazda-

sági számítások, a projektadminisztráció, 
- a minőségbiztosítás, építésbiztonság, a munka- 

és környezetvédelem, 
- a kockázat- és konfliktuskezelés, tárgyalás- és 

érveléstechnika 
legújabb kori ismeretanyagára és eredményeire. 

A szakon végzettek alkalmasak 
- a magas- és mélyépítési beruházások 

tervezésére, szervezésére, irányítására és 
ellenőrzésére,  

- az építési folyamatok minőségének 
megtervezésére és biztosítására,  

- az építés-beruházási feladatok komplex, a 
társadalmi-, környezeti-, közgazdasági- és jogi 
összefüggések figyelembevételével történő 
megoldására. 

 
Az elsajátított ismereteket és készségeket a 
végzettek olyan felelős munkakörök betöltésénél 
kamatoztathatják, illetve hasznosíthatják, mint 
például 
- építési beruházások előkészítése és tervezése, 

szak-konzultációs feladatok ellátása; 
- építési beruházások irányítása (lebonyolítása) és 

értékelése; 
- építési beruházások építésügyi hatósági 

ügyintézése, felügyelete. 
 

Az oklevélben szereplő szakképzettség 
megnevezése: építésberuházási szakmérnök 

  
A KÉPZÉS HELYE, IDŐTARTAMA 
 
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egye-
tem (Budapest, XI. Műegyetem rkp. 3.) 
 
A képzési idő 3 félév (Σ 90krp), mely magába fog-
lalja a diplomatervezés időszakát is.  

 
A képzés ú.n. levelező tagozaton folyik. A szakra 
beiratkozott hallgatókat e hallgatói jogviszonyhoz 
kötődő törvényes jogosultságok illetik meg. 

 
A részvételi díj 250.000 Ft/félév. 

 
JELENTKEZÉS, BEIRATKOZÁS 
 

Részvételre jelentkezni – előzetesen – a jelen érte-
sítés hátlapján található formanyomtatvány fel-
használásával levélben, telefaxon, vagy elektroni-
kus levél útján lehet, 2014. augusztus 15-ig. A fel-
vételt személyes beszélgetés előzi meg, melyet 
2014. augusztus második felében, előzetes idő-
egyeztetés alapján tartunk meg. Megfelelő számú 
(legalább 12 fő) ténylegesen jelentkező és beirat-
kozó hallgató esetén a foglalkozások kezdésének 
várható időpontja 2014. szeptember 08. 
 
A képzésre egyetemi és főiskolai végzettséggel 
rendelkező műszaki irányultságú mérnökök jelent-
kezhetnek. A jelentkezés során előnyben részesül-
nek a már legalább 2 éves építéskivitelezési tapasz-
talattal bíró építő-, illetve építészmérnökök. 

 
SZAKMAI FELÜGYELET,  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egye-
tem, Építészmérnöki Kar, Építéskivitelezési Tszk.  
H-1111 Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. K.224. 
Tel: (+36-1) 463-1464, Fax: (+36-1) 463-3554 
E-mail: admin@ekt.bme.hu 
 
Ügyintéző: Csernus Éva, tanszéki adminisztrátor 
Tel: +36-1 463-1464 e-mail: admin@ekt.bme.hu 
 
Felelős oktató: Dr. Vattai Zoltán András, docens 
Tel: +36-1 463-4106 e-mail: zvattai@ekt.bme.hu 
  

 
 

 
 

 
 



Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kar, Építéskivitelezési Tanszék 
H-1111 Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. K.224  
Tel: (+36-1) 463-1464;   Fax: (+36-1) 463-3554 
E-mail: admin@ekt.bme.hu 
 
 

Jelentkezési Lap 
 

ÉPÍTÉSBERUHÁZÁSI SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉS – 2014 

 
 
 

Név:  ........................................................................ 
 
Munkahely: .................................................................. 
 
Munkakör: ................................................................... 
 
Értesítési cím: .............................................................. 
 
...................................................................................... 
 
Tel: ...........................     Fax: .............................. 
 
e-mail: ........................................................................ 
 
 
 
 
Jelentkezési határidő:              2014. augusztus 15. 
 
 
 
 
Kelt: .............................................. 
 
 

.............................. 
         aláírás 
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2014. év szeptemberétől 
 

 
 
 

BME Építészmérnöki Kar  
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