
Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás sal fog lal kozó elõzõ cikk –
amely a lap 2015/4. szá má ban olvas ható – arról szólt, hogy
hazai hely ze tünk szem pont já ból jót tenne, „vér fris sí tést”
jelen tene a témá ban a kül földi kite kin tés. Minél több infor má -
ci ónk van a körü löt tünk levõ világ ról, annál jobb dön té se ket
tudunk hozni. Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás kül földi kite -
kin té sé vel mind a hall ga tók a tanul má nya ik hoz, a kül földi
tanul mány út ja ik hoz, mind az okta tók a sze mé lyes szak mai
kap cso la ta ik hoz, pályá za tok ban való rész vé te lek hez néhány
infor má ciót kap nak, de ezek az infor má ciók ala pul szol gál -
hat nak a hazai intéz mény rend szer és kuta tási irá nyok átgon -
do lá sá hoz is. Elsõ ként a német or szági hely zet rõl készí tünk
egy rövid átte kin tést, abból az intéz mény bõl kiin dulva, ahol
Macskásy pro fesszor köz re mû kö dé sé vel lét re jött az épü let -
gé pé szeti fel sõ ok ta tás elsõ intéz mé nye. Mie lõtt azon ban erre
sort kerülne, érde mes a német fel sõ ok ta tás leg fon to sabb jel -
lem zõit meg is merni.

1. A német fel sõ ok ta tás ról rövi den

Német or szág (Német Szö vet ségi Köz tár sa ság) Európa vezetõ,
és a világ negye dik ipari és gaz da sági nagy ha talma (az USA,
Kína és Japán után), Közép-Eu ró pá ban fek szik. 357 021 négy -
zetkilo mé ter nyi terü le té vel Európa hato dik leg na gyobb, 80 mil-
lió 716 ezer lako sá val Európa máso dik leg né pe sebb országa.

Német or szág ban a tel jes okta tási rend szer állami fel ügye let
alatt áll. Tar to mány tól és állam pol gár sá gá tól füg get le nül min -
den hato dik élet évét betöl tött gyer mek tan kö te lessé válik. A
köte lezõ isko lai okta tás – tar to mány tól füg gõen 10-12 évig – a
6. élet év tõl a gyer mek 18. élet évéig tart. Az isko la kö te le zett ség 
tel je sí té sé hez a diá kok 9 (néhol 10) évig nap pali tago za ton
tanul nak, majd (ered mény tõl füg gõen) további tanul má nyok,
vagy rész idõs szak mai kép zés követ ke zik. Német or szág ban az
okta tás ingye nes, és az isko lai tan köny vek hez is ingyen jut hat -
nak a tanu lók. A jelen legi köte lezõ okta tás iskola elõtti, álta lá -
nos isko lai és közép is ko lai részre osz lik.

Német or szág fel sõ ok ta tása több évszá za dos hagyo mányra
tekint vissza, a leg ré gebbi egye te mét 1386-ban ala pí tot ták
Heidelbergben (szin tén német az 1348-as ala pí tású prá gai
egye tem is). A korábbi, Hum boldt nevé hez köt hetõ duá lis
rend szert a bolo gnai rend szer 1999-ben vál totta fel, a leg jobb
elmé kért foly ta tott nem zet közi ver seny ben pedig már a német 
egye te mek kel is szá molni kell: 250 ezer kül földi hall ga tó já -
val az USA és Nagy-Bri tan nia után már most is az egyik leg -
ked vel tebb egye temi cent rum.

Né met or szág fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i nek mû kö dé si el vét
na gyon so ká ig a Hum boldt ál tal meg je lölt, ma is ér vé nyes
„Einheit von Forschung und Lehre”, va gyis a ta ní tás és a ku -
ta tás egy sé ge ve zér elv ha tá roz ta meg. Mára nagy vál to zá son
ment ke resz tül az or szág fel sõ ok ta tá sa: a bo lo gnai rend szert
kö ve tõ en több re for mot szor gal maz tak, és leg in kább a ma gas
szín vo nal el éré sét cél zó fej lesz té se ket, az úgy ne ve zett ki vá ló -
ság-kez de mé nye zést tá mo gat ják. En nek a fo lya mat nak a ha -
tá sá ra ja vul a ku ta tá sok és a ta ní tás szín vo na la, de a hall ga tók
is pro fi tál nak belõle.

A német fel sõ ok ta tási rend szer egye te mekre, mûszaki egye -
te mekre, szak fõ is ko lákra, tanár képzõ fõis ko lákra, fõis ko lai
szövetségekre, vala mint mûvé szeti és zenei fõis ko lákra tago -
zó dik. Koráb ban a szak fõ is ko lákra való beju tás fel té tele álta lá -
ban a szak kö zép is ko lai vég zett ség volt, az okta tás során pedig
hang sú lyos sze rep hez jutott a munka vilá gá hoz iga zí tott köve -
tel mény rend szer. Az egye temi tanul má nyok meg kez dé sé hez
érett ségi kell.

Német or szág, Olasz or szág, Fran cia or szág és Ang lia okta -
tási minisz tere 1998-ban a világ hírû fran cia Sor bonne Egye te -
men talál ko zott, hogy meg vi tas sák, hogyan lehetne az euró pai
fel sõ ok ta tás von zóbb és ver seny ké pe sebb. Az elha tá ro zást tett
követte, így egy évre rá, 1999-ben Bolo gna váro sá ban össze -
ült 29 euró pai ország fel sõ ok ta tás ért fele lõs minisz tere – köz -
tük Magyar or szág, mint leendõ EU-tag –, hogy megállapod-
janak a rész le tek rõl. Ezt köve tõen a korábbi három-négy éves
fõis ko lai és négy-öt éves egye temi kép zést a bolo gnai folya -
mat vál totta fel, amely ben három év után alap- (BSc), majd rá
két évre mes ter dip lo mát (MSc) sze rez het nek a hall ga tók.

A 2009-es ada tok sze rint Né met or szág ban 355 fel sõ ok ta tási 
intéz mény mûkö dött, ahol több mint két mil lió hall gató végez
tanulmányokat. Szá mos refor mot szor gal maz nak a német fel -
sõ ok ta tás ban, ame lyek nyo mán a pro fesszo ro kat egyre inkább
a tel je sít mé nyük sze rint jutal maz zák, továbbá ala pít vá nyi
egyetemeket hoz nak létre, a tanul má nyok mene tét pedig igye -
kez nek nem zet kö zivé tenni. Vál to zás továbbá, hogy a diá ko kat 
és a pro fesszo ro kat min den eddi gi nél job ban fog lal koz tatja az
elit és kivá ló ság téma köre. Az állam és a szö vet ségi tar to má -
nyok támogatásokkal segí tik az egye te me ken folyó csúcs tech -
no ló giás kuta tá so kat, és így akar ják meg te rem teni a tudo mány
németországi „vilá gí tó tor nyait”, ame lyek kül földön is ismertté
vál nak. Erre a célra 2006 és 2011 között össze sen 1,9 mil li árd
eurót köl töt tek, amit három kate gó ri á ban osztottak szét: poszt -
gra du á lis intéz mé nyek, kivá ló sági köz pon tok, jövõ kép.

Az elsõ kate gó ria sze rep lõit, a dok tori isko lá kat a német fel -
sõ ok ta tás kiemel ke dõen magas szín vo nalú intéz mény ként
tartja szá mon. Hall ga tó ik nak jól szer ve zett és a leg újabb kuta -
tási ered mé nyekre épülõ kép zést biz to sí ta nak. A klaszterek a
német egye te mek nem zet kö zi leg kiépí tett kuta tó köz pont jait
támo gat ják, ame lyek füg get len kuta tó in té ze tek kel, szak is ko -
lák kal és a gaz da ság gal áll nak kap cso lat ban. A kivá ló sági kez-
deményezés har ma dik és egy ben utolsó cso port ját a leg na -
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gyobb presz tízzsel ren del kezõ jövõ kon cep ciók alkot ják. Fel -
ada tuk az, hogy a német egye te mek kuta tási arcu la tát erõ sít-
sék. A támo ga tás elnye ré sé hez min den egye tem nek fel kell
mutat nia leg alább egy kivá ló sági köz pon tot, egy poszt gra du á -
lis intéz ményt, vala mint egy rész le tes stra té giát. Az az intéz -
mény, ame lyik mind há rom fel té tel nek meg fe lel, beke rül a leg-
kivá lób bak közé, és elnyeri a meg tisz telõ „Elit egye tem” címet.

A ki vá ló ság-kez de mé nye zés csak egy a sok mód szer kö zül,
ame lyek kel még von zób bá kí ván ják ten ni az ed di gi dip lo ma-
és ma gisz ter kur zu sok he lyett új alap- és mes ter kép zé se ket
nyúj tó egye te mi vá ro so kat. Kre a ti vi tás sal és új öt le tek kel elõ -
re moz dí ta ni Né met or szá got – ez a cél ja a 2006-ban ki dol go -
zott high tech-stratégiának is. A kez de mé nye zés az innová-
ciós kész te tés jel sza vá ra, va la mint a gaz da ság és a tu do mány
szo ros kap cso la tá ra épül. Po ten ci á li san 17 jö võ be li szak te rü -
let, köz tük az ener gia-, bio- és nanotechnológia vagy gyógyá-
szati tech ni ka jobb ki hasz ná lá sát hir de ti és az új ter mé kek
gyor sabb pi ac ra ke rü lé sét szor gal maz za. Az elsõ mér leg po zi -
tív ké pet mu tat: töb bet fek tet tek be ku ta tás ra és fej lesz tés re. A 
terv cél ja az, hogy Né met or szág a leg in kább fej lesz tés- és ku -
ta tó ba rát or szá gok közé tar toz zon.

Ebben az évben a német fel sõ ok ta tási intéz mé nyek elõ kelõ 
helyen végez tek a nem zet közi fel sõ ok ta tási rang sor ok ban. A
Quacquarelli Symonds 2014/2015-ös világ rang so rá nak top
200-as lis tá jára 13 német egye tem került fel. Az 1386-ban
ala pí tott heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität a 49. helyen
vég zett, a mün cheni Ludwig-Maximilians-Universität az 52.,
a szin tén mün cheni Technische Universität pedig az 54. lett.
A lis tán a freiburgi Albert-Ludwigs-Universität a 121., a Karls- 
ruhe Institute of Technology (KIT) pedig a 127. helyet sze -
rezte meg. A ber lini Hum boldt a 134., az Eberhard Karls
Universität Tübingen pedig a 141. helyen vég zett.  A göttin-
geni Georg-August-Universität a 146., az RWTH Aachen
University (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen) pedig a 147. lett. A ber lini Freie Universität a 150., a
bonni Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität a 177. a ber- 
lini Technische Universität pedig a 192. helyet sze rezte meg.

2. Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás intéz -
mé nyei

A német mûszaki fel sõ ok ta tási intéz mé nye i ben a máso dik
világ há bo rút köve tõen a drez dai egye te men, éppen Macskásy
pro fesszor úr köz re mû kö dé sé vel kez dõ dött az épü let gé pé szet
okta tása. A drez dai egye te men ere de ti leg pár hu za mos kép zé -
sek kere té ben a fûtés sel és szel lõ zés sel fog lal kozó tan szé kek
jöt tek létre a Gépész mér nöki Karon (Prof. Faltin, Prof. Elsner,
Prof. Macskásy, Prof. Kraft) és az Épí té szeti Karon (Prof.
Cords-Parchim, Prof. Kussmann). A drez dai egye te men a szak-
terü let okta tása a követ ke zõ kép pen ala kult:
• 1961: az „épü let gé pé szeti” szak irány meg ala pí tása az Épí tõ -

mér nöki Karon (a tan szék veze tõje: Prof. Kussmann);
• 1967: a szak irány átke rül a Gépész mér nöki Karra, 1970-tõl

a tan szék veze tõje Prof. G. Kraft – fûtés, szel lõ zés és lég -
kon di ci o ná lás– és bõvül az okta tás gáz tech nika (Prof. K.
Kurth) és víz el lá tás (Doz. W. Kraatz) téma kö rök kel;

• 1992-tõl az okta tás épü let au to ma ti zá lás illetve épü let ener ge -
tika téma kö rök kel bõvül (szak ve zetõ Prof. W. Richter, okta -
tási terü lete fûtés és lég kon di ci o ná lás);

• 2005-tõl integ rá ciós kép zés ener ge ti ká val, elõ ször Institut
für Thermodynamik und Technische Gebäudeausrüstung; 

• jelen leg az Institut für Energietechnik kere té ben folyik az
épü let gé pé szeti téma kö rök okta tása, önálló szer ve zeti egy -
sége nincs a szak te rü let nek.

A drez dai kép zést kö ve tõ en a szak te rü let szé les kö rû en te ret
nyert a né met fel sõ ok ta tás ban, ahol je len leg az épü let gé pé -
szet na gyon sok szí nû en je le nik meg. Az épü let gé pé szet tar -
tal má nak a Technische Gebäudeausrüstung (TGA), vagy
Gebäudetechnik el ne ve zés fe lel meg, me lyet kü lön bö zõ sza -
kok szak irá nya ként ok tat nak, de a Versorgungstechnik ke re -
té ben is ta lál koz ha tunk épü let gé pé sze ti szak iránnyal. Az
épü let gé pé sze ti is me ret kört nem csak el ne ve zé sé ben, ha nem
fel fo gá sá ban is en nek meg fe le lõ en több fé le kép pen keze lik.

Az egyik fel fo gás sze rint az épü let gé pé szet épí tõ ipa ri szol -
gál ta tás, amely ben a fû tés- és klí ma tech ni kát, víz és csa tor ná -
zást ér tik, de hang sú lyo zot tan meg je le nik az ener ge ti ka és a
kör nye zet vé de lem. Fon tos te rü let nek te kin tik az ener ge ti kai
ta nács adást, a hul la dék-ár tal mat la ní tást, a leg in kább a ha té-
kony és kör nye zet ba rát ener gia el lá tást, vagy hulladékhõ-hasz-
nosítást is. Eb ben a fel fo gás ban az épí té szet hez kap cso ló dó an 
ok tat ják, és ilyen az in téz mé nyi hát tér is.

Más fel fo gás ban az isme re te ket mûszaki tar ta lom sze rint
gépész mér nöki terü let ként keze lik és az ener ge ti ká hoz kap -
csol ják. Eb ben a meg kö ze lí tés ben az épü let gé pé szeti okta tás
intéz mé nyi hely ze tét is ez hatá rozza meg, és ilyen kor vala mi -
lyen ener ge ti kai inté zet része ként mûkö dik.

Ha az épü let gé pé sze tet vala mi lyen tech ni kai ellá tásként,
szol gál ta tás ként keze lik (Versorgungstechnik), akkor nem -
csak álta lá nos és szak mai mér nöki illetve tudo má nyos ala po -
kon nyugvó isme re te ket és mód sze re ket, hanem jogi, szám-
vi te li, gaz dál ko dási illetve kom mu ni ká ci ó val kap cso la tos is -
mere te ket is tar tal maz a tan anyag. 

Német or szág ban a bolo gnai folya mat nak meg fe le lõen az
épü let gé pé szeti okta tás is két lép csõs. Vala mi lyen BSc szintû
épü let gé pész kép zés 1 egye te men, 12 fõis ko lán, MSc szintû
kép zés 5 egye te men és 23 fõis ko lán folyik. Ezek a kép zé sek
azon ban cél ja ik ban, tar tal muk ban is nagyon elté rõek. Nem
vál lal koz ha tunk arra, hogy eze ket egy ilyen rövid cikk kere té -
ben még csak fel szí ne sen is bemu tas suk, így csu pán a külön -
bözõ elne ve zé sü ket és hova tar to zá suk sok szí nû sé gét mutat-
juk be táb lá za to san a követ kezõ oldalon (1. és 2. táb lá zat).

Az épü let gé pé szeti okta tás sok szí nû sége meg je le nik az intéz -
mé nyi elne ve zé sek nél, tago ló dá sok nál is. Van nak olyan egye-
temek, fõis ko lák, ahol épü let gé pé szeti inté zet van, és van, ahol
még tan szék sin csen. Az általános hely ze tet úgy lehet jel le -
mezni, hogy az egye te mek és fõis ko lák több sé gé ben vala mely
inté zet részeként professur (professzoriátus, pro fesszor vezette 
mun kacso port), illetve kisebb szám ban tan szé kek van nak. A
professur a német fel sõ ok ta tás ban az utóbbi évti ze dek ben
elter jedt szervezeti forma, amely nek lényege, hogy egy pro -
fesszor tes te síti meg az okta tás tudo má nyos, vagy szak mai
terü le tét és õ mun ka tár sa i val ellátja az okta tás, fej lesz tés fel -
ada tait.

Ez a szer ve ze ti egy ség ad dig mû kö dik, amed dig an nak a te -
rü let nek van pro fesszo ra. Az ok ta tó mun ka tár sak több nyi re
mér nö kök, egye te me ken gyak ran doktoranduszok.
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Lát ni kell azon ban, hogy a né met fel sõ ok ta tás ban a profesz-
szor más tar tal mú, mint ná lunk. A pro fesszor Né met or szág -
ban cím és nem tu do má nyos fo ko zat, il let ve nem fel tét le nül

do ku men tált tu do má nyos tel je sít mény hez kö tik. Szá mos pro -
fesszo ri cím hasz ná la tos (Prof, Univ-Prof, Junior-Prof,
Senior-Prof, Prof emeritus stb.) és ezek hez kü lön bö zõ fi ze té -
si ka te gó ri ák kap cso lód nak. Ez zel is azt fe je zik ki, hogy a pro -
fesszo ri cím egy ok ta tást is tel je sí tõ ál lás, amely hez több nyi re
egy szék is tar to zik (ré geb ben tan szék – Lehrstuhl), ki fe jez ve
ez zel azt, hogy a pro fesszor ren del ke zik egy szak- il let ve tu -
do mány te rü let mû ve lé sé hez tar to zó sze mé lyi és tár gyi le he tõ -
sé gek kel. Ezt je lö li tu laj don kép pen a professur, amely nek
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Fõis kola Név Szak

Hochschule Mün chen
Energie- und

Gebäudetechnik
Energietechnik

Beuth Hochschule für
Technik Ber lin

Gebäude- und
Energietechnik

Energietechnik

Hochschule Darmstadt Gebäudesystemtechnik Energietechnik

Fachhochschule Mainz
Technisches

Gebäudemanagement
Technisches
Management

FH Westküste, Hoch-
schule für Wirtschaft und 

Technik, Heide

Umweltgerechte
Gebäudesystemtechnik

Technische
Gebäude-
ausrüstung

Hochschule Bremerhaven Anlagenbetriebstechnik
Versorgungs-

technik

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Ber lin -

Campus Wilhelminenhof

Gebäudeenergie- und
Gebäudeinformations-

technik
Energietechnik

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden

Technische
Gebäudeausrüstung

Maschinenbau

Hochschule Trier
(University of Applied

Sciences) Trier

Technische
Gebäudeausrüstung und 

Versorgungstechnik

Versorgungs-
technik

Fachhochschule
Südwestfalen –

Lüdenscheid

Wirtschaftsingenieur-
wesen – Gebäude-
systemtechnologie

Wirtschafts-
ingenieurwesen

Fachhochschule Köln
Energie- und

Gebäudetechnik
Versorgungs-

technik

Ostfalia Hochschule für
angewandte

Wissenschaften
Wolfenbüttel

Energie- und Gebäude-
technik és Energie- und 

Gebäudetechnik im
Praxisverbund

Versorgungs-
technik

Hochschule für
angewandte

Wissenschaften
-Rosenheim

Energie- und
Gebäudetechnologie

Versorgungs-
technik

Hochschule Bremerhaven Gebäudeenergietechnik
Versorgungs-

technik

Hochschule Trier
(University of Applied

Sciences) Trier

Technische
Gebäudeausrüstung und 

Versorgungstechnik

Versorgungs-
technik

Hochschule für
angewandte Wissenschaft 

und Kunst Hildesheim/
Holzminden/Göttingen

Green Buil ding –
Gebäudetechnik,
Energieeffizienz,

Mensch & Umwelt 

Versorgungs-
technik

Fachhochschule Köln
Energie- und

Gebäudetechnik Green
Buil ding Engineering

Versorgungs-
technik

Ostbayerische
Technische Hochschule

Regensburg
Gebäudeklimatik

Versorgungs-
technik

Technische Hochschule
Nürn berg Georg Simon

Ohm 

Energie- und
Gebäudetechnik

Versorgungs-
technik

1. táb lá zat. Épü let gé pész szak irá nyok (Gebäude-
ausrüstung) alap kép zés ben (BSc) német fõis ko lá kon

Egye tem/fõis kola Név Szak

Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg

Energie- /
Gebäudesystemtechnik

Energietechnik
és Versorgungs-

technik

Universität Stutt gart
Immobilientechnik und
Immobilienwirtschaft

Immobilien-
management

Technische Universität
Ber lin

Gebäudetechnik
Technische
Gebäude-
ausrüstung

Universität Inns bruck Domotronik Bauingenieur

Hochschule Biberach
Energie- und

Gebäudesysteme    
Versorgungs-

technik

Fachhochschule Bingen
Energie- und

Gebäudemanagement
Umwelttechnik

Hochschule Esslingen
Energiesysteme und
Energiemanagement

Energietechnik

Fachhochschule
Rosenheim

Fenster und Fassade Energietechnik

Fachhochschule Erfurt
Gebäude- und
Energietechnik

Energietechnik

Hochschule Mün chen Gebäudetechnik
Technische
Gebäude-
ausrüstung

Technische Hochschule
Nürn berg Georg Simon

Ohm
Gebäudetechnik

Technische
Gebäude-
ausrüstung

Beuth Hochschule für
Technik Ber lin

Gebäudetechnik und
Energiemanagement

Technische
Gebäude-
ausrüstung

Hochschule
Ostwestfalen-Lippe -

Standort Höxter

Umweltingenieurwesen 
und Modellierung mit

Studienrichtung
Gebäude und Energie

Technische
Gebäude-
ausrüstung

Hochschule
Magdeburg-Stendal

Elektrotechnik -
Gebäudesystemtechnik

Elektrotechnik
und

Informations-
technik

Hochschule Trier
(University of Applied

Sciences)

Technisches Gebäude-
und

Energiemanagement
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léte és lé nye ge az ok ta tást vég zõ sze mély, a pro fesszor a mun -
ka tár sak kal, de nem kü lön ál ló szer ve ze ti egy ség.

A haza i tól eltérõ hely ze tet egy pél dá val érzé kel tet jük. A hazai 
kép zés hez hasonló tar talmú kép zés folyik – az épü let gé pé -
szeti okta tás szem pont já ból leg je len tõ sebb Mün cheni Fõis -
ko lán (Hochschule Mün chen) –, ame lyet a követ kezõ néhány
adat tal jel lem zünk. A Mün cheni Fõis kola Bajor or szág leg na -
gyobb és a máso dik leg na gyobb alkal ma zott tudo má nyok in-
tézménye Német or szág ban. Az egyik leg fon to sabb high-tech
gaz da sági köz pont, kiemel kedõ a kuta tás, az okta tás és a kép -
zés terü le tén. Jelen leg a Fõis ko lán több mint 70 alap kép zési
és mes ter kép zési sza ko kat akk re di tál tak a hagyo má nyos kur -
zu so kon kívül, szá mos egyedi, a vál tozó tár sa da lom igé nye i -
hez iga zodó tan fo lyam ok kal. Az igé nye ket szá mos szakem-
ber, 500 pro fesszor, 660 alkal ma zott és tudo má nyos dol gozó
és 750 elõ adó szol gálja ki. Az elmúlt évben 17 800 diákja volt
a fõis ko lá nak. A fõis ko lán 14 fakul tás van, mely bõl az épü let -
gé pé szet tan tár gyait az FK05 Versorgungs- und Gebäude-
technik, Verfahrenstechnik, Papier und Verpackung, Druck-
und Medientechnik fakul tá son oktat ják. A négy tudományterü-
let okta tási, kuta tási, fej lesz tési és tovább kép zési tevékenysé-
ge Ener ge tika és épí tõ ipar, Papír- és cso ma go ló anyag, Nyom-
tatás és média tech no ló gia, Mûszaki kom mu ni ká ció önálló
terü le te ken (Bereich) folyik. Az épü let gé pé szet okta tása a
Bereich Versorgungs- und Gebäudetechnik (VSG) szer ve zet -
hez tar to zik. A Bereich VSG dékán nal és 12 pro fesszor ral,
szá mos okta tó val és mun ka társ sal végzi tevé keny sé gét. Ön-
álló épü let gé pé szeti szer ve zeti egy ség nincs, illetve ez a szer -
ve zeti egy ség – kvázi kar ként – tes te síti meg a szak te rü le tet.

3. Az épü let gé pé szeti okta tás

Az épü let gé pé szeti okta tás sok fé le ségét az 1.-2. táb lá za tok jól 
mutat ják. Ezek az épü let gé pé szeti kép zé sek a mi fogal ma ink
sze rint szak irá nyok, de azért ennél több rõl van szó. A külön -

bözõ elne ve zésû épü let gé pé szeti kép zé sek nem csak a cél ja ik -
ban, hanem az ala pok ban is külön böz nek, így tehát való já ban
ezek nem szak irá nyok, hanem önálló kép zé sek. Ezért a külön -
bözõ épü let gé pé szeti okta tá sok tar talmi kér dé seit álta lá nos -
ság ban kezelni nem is nagyon lehet, de min den kép pen felü-
letes lenne. Így ebben a cikk ben a mi fel fo gá sunk sze rinti,
illetve ehhez közel álló kép zésre össze pon to sí tunk és csak in-
kább a külön le ges sé ge ket, eset leg a pél da ként szol gáló jelen -
sé ge ket mutat juk meg.

Az alap kép zésre a hall ga tók álta lá ban a közép is kola vég -
zett sé gük, az érett ségi bizo nyít vá nyuk alap ján jelent kez het -
nek. A válasz tott szak te rü let rõl, és az arra való alkal mas sá-
gukról külön bözõ internetes por tál okon tájé koz ta tó kat tölt -
het nek le, illetve végez het nek on-line ellen õr zést, hogy való -
já ban arra a szak te rü letre kíván nak-e menni.

Fel vé te li vizs ga ál ta lá ban nincs, de pél dá ul az épü let gé pé-
szet te rü le tén a Stutt gar ti Egye te men van. Egye te men itt fo lyik
egye dül az or szág ban épü let gé pé sze ti alap kép zés, az épü let gé -
pé szet szak irá nyú kép zés (Technische Gebäudeausrüstung) az
in gat lan me ne dzser (Immobilien Management) sza kon fo lyik.

A szak ra való fel vé tel itt vizs gá hoz kö tött. A fel vé te li el já rás 
elsõ lé pé se az elõ-ki vá lasz tás, amely nek alap ja az át la gos mi -
nõ sé gû érett sé gi. A fel vé te li zõ egy bi zott ság elõtt egy in ter jún
vesz részt. A 15 per cig tar tó be szél ge tés során (cso por tos be -
szél ge tés meg en ge dett) a fel vé te li bi zott sá got a je lent ke zõ ké -
pes sé ge, nyi tott sá ga és mo ti vá ció a kí vánt fog lal ko zás ra, va-
lamint a vi sel ke dé se, a nyelv, a prob lé ma-meg kö ze lí tés, vi ta -
kész ség, ér ve lé si kész ség stb. ér dek li, il let ve eze ket ér té ke li.
Az in ter jún kí vül az is ko lai tel je sít ményt is ér té ke lik (az érett -
sé gin kí vül).

Az épü let gé pész kép zés tan tár gyi szer ke ze tei je len tõ sen el -
tér nek egy más tól, és tar tal muk ban, az is me re tek mély sé gé ben
is je len tõs kü lönb sé gek adód nak. Az épü let gé pész alap kép zés
hoz zánk ha son ló fel fo gá sú ok ta tá sá nak kép zé si struk tú rá ját
(Hochschule Mün chen) pél da ként az 1. ábra mu tat ja. Más fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben a kép zé si cél hoz iga zo dó an el té rõ
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tan tár gyi struk tú ra van, még ab ban az eset ben is, ha a szak te rü -
le ti el ne ve zés ben nincs kü lönb ség. Je len tõs az el té rés ab ban az
eset ben, ha az épü let gé pé sze ti kép zés va la mi lyen sa já tos spe ci -
fi ká lá sa a cél. Pél da ként a Stutt gar ti Egye tem épü let gé pé sze ti
irányultságú alap kép zé sé nek struk tú rá ját mu tat juk be (2. ábra).

Bárme lyik alap kép zést is tekint jük át, a kép zési szer ke zet és a
tan tár gyak tar talma alap ján az lát ható, hogy a kép zés célja a
szakterület isme ret anya gá nak tel jes körû meg ta ní tása. Ezt azért
kíván juk hang sú lyozni, mert a hazai elkép ze lés, cél ki tû zés és
gya kor lat ettõl eltér. Az elté rés lényege, hogy nálunk a szak mai 
isme re te ket is két szintre osztva tanít juk, és ennek követ kez té -
ben a szak tár gyak egy jelen tõs része még a mes ter fo kon is
meg je le nik, „maga sabb szin ten” tör ténõ okta tási cél lal.

Az épü let gé pé sze ti mes ter kép zés re épü let gé pé sze ti fõ is ko -
lai vég zett ség, vagy va la mi lyen mér nö ki, épí té szet, épí tõ mér -
nö ki, vil la mos mér nö ki vagy az zal egyen ér té kû mû sza ki tudo-
mányok te rü le tén leg alább hat fél év ta nul má nyi idõ szük sé ges.
A mes ter kép zés re fel vé te li vizs gá val le het be ke rül ni. A fel vé -
te li vizs gán az alap kép zés ta nul má nyai, min de nek elõtt az
áram lás tan, hõ tan, sza bá lyo zás tech ni ka tan tárgyak el sa já tí tá sa, 
mo ti vá ci ós és al kal mas sá gi kér dé sek sze re pel nek. Egy mes ter -
kép zés re ál ta lá ban ma xi mum há rom szor le het je lent kez ni.

A mes ter kép zés ben az épü let gé pé szet még so kol da lúb ban
je le nik meg, mint az alap kép zés ben. A sok ol da lú ság leg in -
kább az al kal ma zás sok fé le sé gé vel függ össze és ez a kép zé si
struk tú rá ban is meg je le nik, pon to sab ban a struk tú ra ele me i -
nek tar tal má ban. Pél da ként a Mün che ni Fõ is ko la épü let gé pé -
sze ti szak irá nyú mes ter kép zé sé nek tan tár gyi struk tú rá ját mu-
tat juk be a kö vet ke zõ ol da lon (3. ábra). A kép zés tan tár gya i -
nak el ne ve zé sé bõl jól lát ha tó, hogy nem ta lál ha tók olyan tan -
tár gyak, ame lyek az alap kép zés ben sze re pel tek. A mes ter-
kép zés tan tár gyai (3. táb lá zat) rész ben a lá tó kör szé le sí té sét,
az al kal ma zás konk rét te vé keny sé gét cé loz zák. A kép zés je len -
tõs ré szé ben önál ló fel ada tok, és vá lasz tott szak mai kér dé sek

sze re pel nek. Ter mé sze te sen a pro jekt fel ada to kat nem le het el-
ké szí te ni el mé lyült szak mai is me re tek nél kül, de ezt nem ta nít -
ják a mes ter kur zus ke re té ben, csak a fel vé te li el já rás ke re té ben
el len õr zik. Az egyes mes ter kép zé si tan tár gyak nál elõ ta nul -
mány ként je len nek meg azok a kér dé sek, ame lye ket min den ki -
nek sa ját ma gá nak kell ren dez nie, és is me ret hi ány ese tén pó-
tol nia. A mes ter kép zés tan tár gya i ban a gaz da sá gi, ve ze tõi és
jogi is me re tek sze re pel nek, el sõ sor ban az zal a cél lal, hogy a
kur zust vég zõ ket fel ké szít sék az önál ló vál lal ko zói, il let ve a
vál la la tok nál ve ze tõi fel ada ta ik el vég zé sé re.

A német or szági épü let gé pé szeti kép zés, és külö nö sen a
mes ter kép zés szé le sebb alkal ma zási terü le tet céloz meg. A
nálunk álta lá nos, vagy a leg gya ko ribb alkal ma zási terü le tek – 
iro dák, lakó épü le tek, néha ipari léte sít mé nyek – mel lett a
gép jár mû vek, hajók, légi jár mû vek, mezõ gaz da sági tech no -
ló giai léte sít mé nyek stb. klímatizálását is lénye ges kér dés nek
tekin tik.

Épü let gé pé sze ti ok ta tá sunk, de az in téz mé nyi rend sze re
szem pont já ból is fon tos kér dés a szak mai, tu do má nyos to vább -
kép zés. Né met or szág ban a szak mai to vább kép zés az épü let gé -
pészet te rü le tén is szer ve zett in téz mé nyi ke re tek kö zött fo lyik.
Ez alatt azt kell ér te ni, hogy van nak olyan fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek, ku ta tá si köz pon tok, ame lyek alap fel ada ta a szak em -
be rek után- és to vább kép zé se. Ezek nem csak fel sõ fo kú képzé-
sek és nem csak ki fe je zet ten szak mai jel le gû ek, ha nem va la mely 
cél ra ori en tált kér dés kör ben a szak te rü let ki szé le sí té sét, ki egé -
szí tõ te- vékenység vég zé sé hez szük sé ges is me re tek ok ta tá sát
je len tik.

A tudo má nyos tovább kép zésre Német or szág szá mos egye-
temén van lehe tõ ség. A német PhD prog ra mok nagyon sok kül -
földi szá mára von zóak, mert jó lehe tõ sé get kínál a minõ ségi
kuta tási inf rast ruk túra, vala mint gyak ran a szo ci á lis ellá tás is.
PhD kuta tás a hazai rend szer tõl elté rõen nem tudo mányterü leti 
dok tori isko lák ban folyik, hanem az egye te mek pro fesszo rai
kap nak jogo sult sá got (ez gyak ran az állá suk kal függ össze és
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nem a tudo má nyos minõ sí té sük kel) doktoranduszok foga dá -
sára, dok tori kuta tá sok veze té sére. A témát álta lá ban úgy kell
meg vá lasz tani, hogy ahhoz támo gató is kap cso lód jon.

Az épü let gé pé szet nek nincs önál ló ku ta tá si te rü le te, a kap-
csolódó dok to ri té mák ál ta lá ban ener ge ti kai, kör nye zet vé del mi,
rit kább eset ben élet ta ni, sza bá lyo zás tech ni kai, épí té sze ti té mát
mû ve lõ pro fesszo rok mel lett, tan szé ke ken, ku ta tó in té ze tek ben
vé gez he tõk. A dok to ri fo ko zat hoz pá lyá zat út ján ösz tön díj nyer -
he tõ el, de vé gez he tõ a ku ta tás a sa ját mun ka he lyen, rész- vagy
tel jes idõ ben. A meg szer zett dok to ri fo ko zat sok mun ka he lyen
je lent elõnyt (nem csak az ok ta tás te rü le tén) és meg be csü lést.

4. Össze fog la lás

Az a tö rek vé sünk, hogy az épü let gé pé sze ti fel sõ ok ta tás kül föl -
di ki te kin té sé vel a hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, a kül föl di ta -
nul mány út ja ik hoz, az ok ta tók pe dig a sze mé lyes szak mai kap-
csolataikhoz, pá lyá za tok ban való rész vé tel hez né hány infor-
mációt kap ja nak, il let ve, hogy ezek az in for má ci ók is ala pul
szol gál ja nak a ha zai in téz mény rend szer és ku ta tá si irányok át -
gon do lá sá hoz. Már a cél meg fo gal ma zá sa kor tisz tá ban vol tunk 
az zal, hogy ez a tö rek vés egy-egy fo lyó irat cikk ke re té ben csak
na gyon kor lá to zot tan és fel szí ne sen va ló sít ha tó meg. Egy or -
szág fel sõ ok ta tá sá ról – még ak kor is, ha csak egy szûk szak mai
sze le tét, az épü let gé pé sze tet vizs gál juk –, egy sé ges ké pet na -
gyon ne héz meg fo gal maz ni, ezért in kább csak az ál ta lá nos, jel -
lem zõ vo ná so kat igye kez tünk összegyûjteni és né hány példá-
val il luszt rál ni. A né met or szá gi épü let gé pé sze ti fel sõ ok ta tás
be mu ta tott sok szí nû sé ge, ami mind a cé lok ban, mind a tar tal -
mak ban va la mint az ok ta tás in téz mé nyi rend sze ré ben egy -
aránt meg mu tat ko zik, ta lán ötle tet ad hat a ha zai szak te rü let
szak mai és in téz mé nyi meg úju lá sá nak el kez dé sé hez.

For rá sok

http://www.studieren-studium.com/studium/Technische_ 
Gebaeudeausruestung

http://www.phdstudies.de/PhD/Deutschland/
http://www.felvi.hu/hallgatoknak/osztondijak_penzugyek/kulfoldon_

tanul tunk/a_nemet_felsooktatasrol
http://www.studieren-studium.com/master
http://www.bauwesen.tu-dortmund.de/tga/de/Lehre/ Technische_

Gebaeudeausruestung/TGA_I/index.html
http://www.dkv.org/index.php?id=71
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_

maschinenwesen/ iet/ew/hist_professur/hist_tga
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Module Modules
SWS/ 
ECTS

Modulgruppe A:              
Vertiefende Grundlagen

Advanced Fundamentals

A1
Numerische Methoden

und Simulation
Numerical Methods and

Simulation
4/5

A2
Ausgewählte Themen der

Gebäudetechnik
Selected Topics of Buil -

ding Services Enqineering
4/5

Modulgruppe B:                       
Energie und Gebäude

Energy and Buil ding

B1
Gebäude- und Anlagen-

simulation
Buil ding and Plant

Simulation
4/5

B2
Gebäude- und Facility-

management, Automation
Facility Management,

Automation
6/6

B3
Energiegerechtes Bauen

und Energiekonzepte
Energy Sav ing Buildings

and Energy Concepts
4/5

Modulgruppe C: Pro jekt-
leitung – Wirtschaft und Recht

Pro ject Management -
Business Administration

and Law

C1 Betriebswirtschaft Busi ness Administration 6/6

C2 Recht Law 8/8

C3
Projektabwicklung und
Integrierte Management

Systeme

Pro ject Management and
Integrated Management

Systems
8/8

Modulgruppe D:
Unternehmensführung

Entrepreneurship

Dj Unternehmensführung Entrepreneurship

Modulgruppe E:                  
Pro jekt- und Abschlussarbeit

Pro ject and Master’s
Thesis

E1
Pro jekt Energieeffizienz,
Regenerative Energien

Pro ject Energy Efficiency  
Renewable Energy

2/5

E2
Bauprojekt mit

Projektseminaren
Construction Pro ject with

Pro ject Seminar
6/9

E3
Masterseminar und

Masterarbeit
Masterseminar and

Master’s Thesis
1/20

A heti óra szám ok (SWS) és ECTS-kreditpontok össze ge      
(1. - 3. ta nul má nyi sze mesz ter):

61

                 3. táb lá zat. Az Épü let gé pész MSc tan tár gyai
heti óra szám (SWS)/kredit (ECTS)


