
 

 

 

 

 

 

Az építőmérnök 
Az építõmérnök munkája olyan sokrétû, hogy aligha található leírására jobb megfogalmazás, mint az 

Angol Építõmérnöki Társaság 1828-as alkotmánya, amely szerint az építõmérnök feladata, hogy “... a 

természet erõforrásait mindig az ember kedvére és hasznára fordítsa”. 

Az építõ, környezetalkotó munka, vagyis az építõmérnöki tevékenység egyidõs az emberi civilizációval. 

A római utak, hidak, aquaductok, az õsi ázsiai és dél-amerikai kultúrák fejlett öntözõrendszerei korabeli 

építõmérnökök mestermûvei. Az erõdített városok, várak építéseinek, a Tisza szabályozásának, a Kár- 

pát-medence modern közlekedési hálózatának kiépítését építõmérnökök tervezték, irányították. A Duna 

hídjainak, a fõváros közmûhálózatának, vagy a budapesti metrónak az építésénél is mindenütt ott mun- 

kálkodtak az építõmérnökök. 

Mi a feladata az építõmérnöknek? Egy lakatlan terület lakhatóvá tétele, vagy a lakható területeken az 

életkörülmények javítása, ezen belül a földterület felmérése, feltérképezése, a felszín változásának és a 

felszín alatti talaj vizsgálata, a vizek szabályozása, a terület bekötése a már meglévõ közmûvezeték-, út- 

, vasúthálózatba és a területen belüli közlekedési hálózat tervezése, a városok, falvak ellátása ivóvízzel, 

illetve a csatornarendszer megépítése. A természeti tereptárgya leküzdése, alagutak, hidak, viaduktok 

építése, a hírközlési adótornyok, ipari csarnokok, mezõgazdasági tárolók létrehozása, építészmérnö- 

kökkel közösen a lakóterületek kialakítása, ahol az építõmérnök elsõsorban a középületek, irodák tartó- 

szerkezetét tervezi és építi meg. 

 
 
 

Az Építõmérnöki Kar a hat építõmérnöki képzé- 

si hely közül a legnagyobb, és egyetlen, ahol a 

teljes képzési paletta választható. Az Építõmér- 

nöki Kar a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo- 

mányi Egyetem legrégebbi kara. Története vissza- 

vezethetõ az Egyetem elõdjéig, a II. József csá- 

szár által 1782-ben alapított Institutum 

Geometricumig. Az építõmérnök elnevezés az 

ember és a civilizáció közötti kapcsolatot fejezi ki 

több nyelven (civil engineer, génie civil), ugyan- 

úgy, mint a század elején használt magyar kul- 

túrmérnök kifejezés is. 
 

A képzés 
 

Az építõmérnöki képzés sajátossága a 240 kredi- 

tes BSc és a 90 kredites MSc program. A BSc 

programot a Magyar Akkreditációs Bizottság – a 

mérnöki területen elsõként -, 2003-ban akkredi- 

tálta, a képzés a Mûegyetemen 2005-ben indult. 

Meg kell jegyezni, hogy angol nyelven 30 éve 

folyik a karunkon kétciklusú, BSc-MSc képzés, 

tehát a bolognai rendszer nem volt új a Kar szá- 

mára. 

Az építõmérnöki szakma jellegzetessége, hogy 

alkotásait a társadalom egésze nap, mint nap látja 

és használja (épületek, utak, vasutak, hidak, víz- 

ellátás és csatornázás, vízrendezés és folyósza- 

bályozás, stb.). Az építõmérnökök felelõssége 

talán a legnagyobb a mérnöki tevékenységek 

közül, kisebb mérnöki hibák is emberéletet köve- 

 
 
 

telhetnek, leginkább befolyásolja a természetet, 

és gyakorlatilag minden építõmérnöki alkotás 

egyedi. Fontos a szerepünk a természeti vagy 

ember által okozott katasztrófák elhárításában is. 

A jelenlegi magyarországi infrastrukturális és la- 

kásépítési igények kielégítése a 10-20 éves prog- 

nózisok szerint is stabil építõmérnöki szükségle- 

tet jelentenek. A múltban, a jelenben és várható- 

an a jövõben is igény van magasan képzett, 

nyelve(ke)t beszélõ, informatika alkalmazásában 

jártas, team munkában jól dolgozó kreatív építõ- 

mérnökökre. 
A Kar 1998-ban kapcsolódott be az European Civil 



 
 
 

   
 

  

 

Engineering Education and Training projektbe, és 

mintegy 100 európai intézmény közremûködésé- 

vel elkészítette az európai építõmérnök képzés 

helyzetfelmérését, a kétciklusú képzéshez szük- 

séges harmonizációs feladatokat és ajánlat készült 

a kötelezõ építõmérnöki törzsanyagra vonatkozó- 

an. Ez fontos lépés volt a hallgatói mobilitás és a 

végzetteknek a nemzetközi munkaerõpiacon való 

versenyképes fellépése szempontjából. 
A BSc képzés célja felkészült, nyelvtudással ren- 

 
 

 
 
 

delkezõ építõmérnökök képzése, akik alkalma- 

sak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalko- 

zási és szakhatósági feladatok ellátására, a kép- 

zésnek megfelelõ tervezési és egyszerûbb fejlesz- 

tési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb 

tervezési munkákban való közremûködésre. A 

jogszabályban meghatározott tervezõi jogosult- 

ság az elõírt gyakorlati idõ után az elvégzett ága- 

zat és azon belüli szakiránynak megfelelõen sze- 

rezhetõ meg. 

 
A képzés elsõ fele minden hallgató számára kö- 

telezõ, majd a szerkezet-építõmérnöki, az infrast- 

ruktúra-építõmérnöki és a geoinformatika-építõ- 

mérnöki ágazatok közül lehet választani. Az ága- 

zatokhoz tartozó 10 szakirány elvégzésével sze- 

reznek hallgatóink speciális ismereteket a magas- 

és mélyépítési mérnöki létesítmények, 

geotechnika, mindennemû tartószerkezet, hidak, 

utak, vasutak, településfejlesztés, vízépítés és 

vízgazdálkodás, közmûvesítés és környezetvé- 

delem, földmérés, mérnökgeodézia és térinforma- 

tika területén. 

A Karon tanulmányaikat megkezdő  elsősök 

felvételi ponthatára és átlagpontszáma is az 

építőmérnöki alapszak képzőhelyei közül a 

legmagasabb. A hallgatók angol nyelven is 

folytathatják tanulmányaikat, bizonyos 

specializációknál az első szemeszter tárgyaitól 

kezdve a diplomamunkáig bezárólag minden 

tantárgy felvehető angolul. 

A  gyakorlati  képzés  erõsítése  érdekében  a 

képzés  több  mint  fele  -  számítási,  tervezési, 

mérési feladatok elvégzésével - 

kiscsoportokban folyik,  továbbá kötelezõ 

hathetes   ipari,   és    választható   négyhetes 

tervezõi, kivitelezõi szakmai gyakorlaton alapul. 

Az alapdiploma birtokában lehetõség lesz bekap- 

csolódni szakirányú továbbképzésekbe (szakmér- 

nök képzés), illetve a 2005-ben akkreditált szer- 

kezet-építõmérnök,    infrastruktúra-építõmérnök, 

valamint földmérõ és térinformatikai mérnök mes- 

terképzésekbe. 

Meggyõzõdésünk, hogy az új képzési struktúra 

eredményeként kellõ elméleti és gyakorlati tudás- 

sal rendelkezõ alapdiplomást tudunk kibocsáta- 

ni, majd a kisebb létszámmal és jobban motivált 

hallgatókkal folytatott mesterképzésünk a minõ- 

ség emelését fogja eredményezni. 

 
Az MSc képzésben további ismeretek és képes- 

ségek elsajátítása a cél, amelyekkel a Mesterdip- 

lomás mérnök képessé válik ez építõmérnöki lé- 

tesítményekkel kapcsolatos mûszaki fejlesztési, 

kutatási feladatok önálló ellátására, továbbá bo- 

nyolult és speciális mérnöki létesítmények terve- 

zésére és szakértésére. Az MSc képzés elvég- 

zése feljogosít a doktori (PhD) képzésben való 

részvételre. 



 
 
 
 

 
 

Hallgatói Képviselet 
 
 

Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet (ÉMK 

HK) az Építőmérnöki Kar hallgatóinak az 

érdekképviseleti szervezete. Feladatunk a 

hallgatók szabályzatokban rögzített jogainak az 

érvényesítése és a nekik járó juttatások 

felosztása, valamint a kari és kollégiumi 

közösségi élet lehetőségeinek megteremtése és 

segítése. Az ÉMK HK maximum 13 

mandátumos tagból áll, munkáját további 

legfeljebb 8 tanácskozási jogú tag segítheti, 

illetve egy külső bizottságot a  

Rendezvényszervező Bizottságot működtet. Az 

ÉMK HK munkáját az Építőmérnöki Kar 

Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzata szabályozza. Az ÉMK 

HK mandátumos képviselőit a Kar hallgatói 

választják meg legfeljebb egy évre. A 

választásokra a tavaszi félév közepén szokott 

sor kerülni. A  Rendezvényszervező Bizottság 

szponzorkereséssel és 

rendezvényszervezéssel foglalkozik; vezetőjét 

saját tagjai közül delegálja, tagjait pályázat útján 

választja az ÉMK HK.  

 
Az ÉMK HK-n belül működik a Kollégiumi 

Bizottság, melynek feladata a kapcsolattartás a 

kollégiumi körökkel, javaslattétel kollégiumi 

férőhelyek kiosztására és egyéb kollégiummal 

kapcsolatos feladatok ellátása. Az Oktatási 

Bizottság feladata a Tanszékekkel való 

kapcsolattartás, minden félévben a következő 

szemeszterre vonatkozó tantárgykövetelmények 

leellenőrzése, a vizsgaidőpontok szabályszerű 

kiírásának a felügyelete, és az esetlegesen 

felmerülő oktatási problémák orvoslása. A 

Szociális Bizottság tagjaival a szociális 

pályázatok bírálása során találkozhattok, mely 

minden félévben esedékes; a rendszeres 

szociális ösztöndíj és alaptámogatás 

pályázatokon túl, ők végzik a szociális alapú 

kollégiumi férőhely pályázatok bírálását is. Az 

Ösztöndíj Bizottság foglalkozik a tanulmányi 

ösztöndíj kiosztásával és az ÉMK HK 

pályázatainak kiírásával és elbírálásával. Az ÉMK 

HK két főt delegál az Egyetemi Hallgatói 

Képviseletbe; ők képviselik Karunkat egyetemi 

szinten. 

 

 
 

 

A Mentorgárda 
 

 
 

A 2005/2006-os tanévben a BME-n is elindult a 

kétlépcsõs képzés, mellyel párhuzamosan meg- 

alakult a Mentorgárda. A szervezet fõ célként azt 

tûzte ki, hogy segítse a gólyák évkezdését, beil- 

leszkedését az egyetemi polgárok sokszínû éle- 

tébe. Ez a felsõbbéves hallgatókból álló csoport 

vállalta, hogy az augusztusi Gólyatábor szerve- 

zésével bemutatja az elsõsöknek Karunk hagyo- 

mányait még azelõtt, hogy átlépték volna az Egye- 

tem kapuit. Ezt követõen a regisztrációs hetet, 

olyan programokkal színesítették évrõl-évre (be- 

költözés, beiratkozás, városfelforgatás, stb.), ami 

a mai napig része a gárda által szervezett prog- 

ramoknak. 

A Mentorgárda tevékenysége azonban az elsõ 

hetek után sem ér véget, ugyanis az újonnan fel- 

 
vett hallgatókból kb. 30 fõs tanköröket képezünk, 

akik 2-2 mentort és újabban egy oktatót kapnak 

maguk mellé az elsõ szemeszterre. A tankörök 

vezetõi a félév alatt szakmai kirándulásokat, sza- 

badidõs tevékenységeket, külön korrepetáláso- 

kat szerveznek a csoportoknak, illetve igyekez- 

nek átadni minden tudást ahhoz, hogy az ifjak az 

elkövetkezendõ évek folyamán is zökkenõmen- 

tesen jussanak át az összes akadályon. 

A gólyák segítésén felül a Mentorgárda szervezi 

az Építõmérnöki Szakestet, ahol a diplomázók ve- 

hetik át az Építõmérnöki Kar logójával ellátott pe- 

csétgyûrûket, korsókat. 

Ha bármilyen kérdésetek lenne, forduljatok hoz- 

zánk bizalommal a mentor@vpk.bme.hu e-mail 

címen. 
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