
Szlo vá kia (hiva ta los hosszabb meg ne ve zése Szlo vák Köz tár -
sa ság) Magyar or szág északi szom szédja a Kár pát-me den cé -
ben. Terü lete 49 036 km2, lakó i nak száma 5,43 mil lió. A mai
szlo vák állam 1993. január 1-én jött létre Cseh szlo vá kia két
részre osz tá sá val. 

Szlo vá kia gaz da sági fej lõ dé sét a tör té nelmi vál to zá sok erõ-
sen befo lyá sol ták: Cseh szlo vá kia tag ál la ma ként a koráb ban
jel lemzõ mezõ gaz da sági ter me lés mel lett a pre fe rált keleti
kap cso la tokra épülõ nehéz ipar jelen tõ sen fej lõ dött. A rend -
szer vál tást köve tõen ezek a magas ener gia- és nyers anyag-
igé nyû ága za tok vissza es tek, a tõke be áram lást segítõ gaz da -
sági sza bá lyo zás beve ze tése után azon ban a meg levõ ipa ri-
ter me lési kul túra ked vezõ ala pot nyúj tott fõleg a jár mû gyártó
vál la la tok meg te le pe dé sé hez. Ma a vilá gon Szlo vá ki á ban a
leg ma ga sabb az egy fõre jutó újonnan legyár tott autók száma
(171 autó/1000 fõ). Az ipari ter me lés két köz pont köré cso -
por to sul, ezek a fõvá ros, Pozsony1 (Bratislava) és a keleti
ország rész ben talál ható Kassa (Košice). Az autó gyár tás mel -
lett kiemel ke dik még a gép ipar, vegy ipar és a faipar.

A déli, sík vi déki régiók ked vezõ ter mé sze ti-föld rajzi adott -
sá gai elle nére – az ország 39,5%-a mezõ gaz da sági terü let – a
mezõ gaz da sági ter me lés súlya mára lecsök kent, az aktív lakos -
ság nak mind össze a 4,9%-a dol go zik ebben az ága zat ban. A
korábbi hagyo má nyokra épülve a mezõ gaz da ság hoz kap csol -
ható fel sõ fokú kép zés azon ban ma is szá mot tevõ, bár csök kenõ 
ten den ciát mutat.

A szlo vá kiai okta tási rend szer

Szlo vá ki á ban a gye re kek 6 éves koruk ban vál nak isko la kö te -
lessé, de az isko lába lépés – hason lóan a magyar or szági
viszo nyok hoz – rugal ma san, 6-7 éves kor ban tör té nik. A tan -
kö te le zett ség idõ tar tama 10 év, ezt a diá kok az alap- és közép -
is ko lák ban tel je sít he tik. A szlo vá kiai okta tási rend szer ben
meg je len nek az állami/nyil vá nos, egy házi és magán okta tási
intéz mé nyek az alap-, közép- és a fel sõ ok ta tás terü le tén is.
Mind a három féle mûköd te tésû isko la tí pust az állami tan-
fel ügye let szi go rúan ellen õrzi, és az állami tan terv tõl tör ténõ
eltérést az állami/nyil vá nos és a magán isko lák ban a nor ma tív
támo ga tás csök ken té sé vel szank ci o nálja.

A fel sõ ok ta tás ban a magán in téz mé nyek meg je le né sét az
1990-ben meg je lent új fel sõ ok ta tási tör vény tette lehe tõvé.
Akkor 13 fõis kola/egye tem mûkö dött Szlo vá ki á ban, mára a
szá muk: 20 nyil vá nos, 13 magán és 3 állami okta tási intéz -
mény. Az utóbbi három kato nai, rend vé delmi, illetve egész -
ség ügyi kép zési terü le ten végzi a tevé keny sé gét. Fen ti e ken
kívül talál ható még Szlo vá ki á ban öt kül földi fel sõ ok ta tási
intéz mény, ezek közül négy nek a köz pontja
Cseh or szág ban, egy nek Német or szág ban talál -

ható. A 13 magán mû köd te tésû fel sõ ok ta tási intéz mény közül
egy sem tar to zik a mûszaki képzési terü let hez.

A fel sõ ok ta tásba beju tás alapja a közép is ko lai érett ségi,
emel lett egyes okta tási intéz mé nyek további elvá rá sok hoz is
kötik a fel vé telt, de ilyen fel té te le ket nem min den fel sõ ok ta -
tási intéz mény támaszt. Álta lá nos ság ban a közép is ko lák ban
elért ered mé nyek rõl beadott bizo nyít vá nyok, ver seny ered -
mé nyek, okle ve lek pon to zása alap ján egy sor ren det álla pí ta -
nak meg egy adott intéz ménybe jelent kezõ diá kok között, és
az intéz mény által meg ha tá ro zott pont ha tár fölött érté kelt
jelent ke zõk nyer nek fel vé telt.

A fel sõ ok ta tási intéz mény nek joga van nyi lat ko za tot kérni
a jelent ke zõk tõl arra vonat ko zóan, hogy beirat ko zik-e az
adott intéz mény okta tá sára az aktu á lis tan év ben. A jelent kezõ 
köte les ezt az infor má ciót az aka dé miai év kez de téig meg kül -
deni az okta tási intéz mény nek. Amennyi ben nem nyi lat ko zik, 
úgy elveszti a jogát az adott intéz mény ben a kép zés ben való
rész vé telre, és az intéz mény „váró lis tá ján” a követ kezõ, ad-
dig fel vé telt nem nyert diák tanul hat.

2013-ban a fris sen érett sé gi zet tek 60%-a tanult tovább a
szlo vá kiai fel sõ ok ta tás ban, és ez az arány csök ken, emel ke -
dik az egye temi/fõis ko lai tanul má nyok vég zé sé ért kül földre
járó diá kok ará nya. Az elsõd le ges cél pont Cseh or szág. Míg
2003-ban az összes szlo vá kiai hall gató 3,5%-a tanult Cseh or -
szág ban, 2013-ban már a 6,4%-uk. Emel lett a szlo vá kiai fel -
sõ ok ta tás hall ga tó szám-ka pa ci tása 33%-ban kihasz ná lat lan.
2013-ban a fel kí nált kép zési helyek száma meg ha ladta a fel -
sõ ok ta tásba jelent ke zõk lét szá mát.

A tel jes lakos sá gon belül a fel sõ ok ta tás ban tanu lók ará nya kö-
zel azo nos Szlo vá ki á ban (3,93%) és Magyar or szá gon (3,85%).
A hall ga tók meg osz lása az egyes kép zési terü le te ken azon ban 
jelen tõs elté rést mutat (1. táb lá zat, lásd a követ kezõ olda lon), 
pél dául a mûszaki tudo má nyok terü le tén 80%-kal maga sabb a 
hall ga tók rész ará nya Szlo vá ki á ban, mint Magyar or szá gon. 

A mûszaki fel sõ ok ta tás ban tanu lók között a lányok ará nya
Szlo vá ki á ban 2014-ben 29,1% volt. Össze ha son lí tás kép pen
a Szé che nyi Ist ván Egye tem Mûszaki Tudo má nyi Karán a
hall ga tó nõk ará nya 17,75%. 

2014-ben Szlo vá ki á ban a hall ga tók 27%-a tanult leve lezõ
for má ban. A leve lezõ kép zés idõ tar tama hosszabb a nap pa lis -
nál, álta lá ban négy év azo kon a sza ko kon, ahol a nap pali kép -
zés három éves. 2013 szep tem be ré tõl csök kent a leve lezõ
tago za ton is elvé gez hetõ kép zé sek száma.

A szlo vá kiai mûszaki fel sõ ok ta tás

Szlo vá ki á ban hét egye te men folyik mûszaki irá nyult ságú
kép zés: Pozsony ban, Kas sán, Zólyom ban (Zvolen), Zsol nán
(Žilina), Nyitrán (Nitra), Trencsénben (Trenèín), Eper je sen

Magyar Épü let gé pé szet, LXIV. évfo lyam, 2015/9. szám                                                                                           1

Az épü let gé pé szet fel sõ fokú okta tása Szlo vá ki á ban
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A mûszaki fel sõ ok ta tás Szlo vá ki á ban is a bolo gnai rend -
szer sze rint szer ve zõ dik, de a kép zé sek elne ve zése, a vég zett -
ség után hasz ná la tos címek kis mér ték ben eltér nek a magyar-
orszá gi tól. A BSc foko za tot mûszaki terü le ten a fel sõ fokú
kép zés 1. foko za tá nak neve zik, az MSc-t a 2., a dok tori kép -
zést pedig a 3. foko zat nak. Itt érde mes meg em lí teni, hogy
Pozsony ban önálló épü let gé pé szeti dok tori iskola is mûkö -
dik. A könnyebb követ he tõ ség érde ké ben a továb bi ak ban a
Magyar or szá gon meg szo kott elne ve zé se ket hasz ná lom (BSc, 
MSc, dok tori/PhD kép zés).

A mûszaki fel sõ ok ta tást sike re sen abszol váló hall ga tók által 
meg sze rez hetõ titu lu sok kis mér ték ben szin tén eltér nek a ma-
gyarországitól: az 1., BSc foko zat elvég zése után „bakalár”, a
2., MSc foko zat tel je sí tése után mér nök – Ing. titu lust sze rez nek
a mûszaki terü le ten vég zet tek. Egyéb kép zési terü le ten a fel sõ -
ok ta tás máso dik foko za tá val sze rez hetõ „kis dok tori” titu lus utal
a tudo mány ágra is, pél dául jogi – JuDr, peda gó giai – PaeDr,
teo ló giai – ThDr stb. Az orvosi szak te rü le te ket itt külön is jel -
zik a cím ben: MUDr – álta lá nos orvosi, MDDr – fog or vosi stb.
A 3. foko zat, a dok tori kép zés után tün tet hetõ fel álta lá no san a
név ben a PhD, illetve mûvé szeti ágak ban az ArtD titu lus jel zés.

Az épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás            
Szlo vá ki á ban

Az épü let gé pé szet fel sõ fokú okta tá sá val kap cso la tos leg mar -
kán sabb különb ség a szlo vá kiai és a magyar or szági hely ze tet
össze ha son lítva az, hogy Szlo vá ki á ban az épü let gé pész szak -
em be rek a fel sõ fokú vég zett sé get az épí tõ mér nöki karon sze -

rez he tik meg, alap kép zett sé gük tehát épí tõ mér nök. 
Emel lett jel lemzõ, hogy épü let gé pé szeti, vagy
ahhoz kap cso lódó tan tár gyak a fel sõ ok ta tási kí-
nálat sok prog ram já ban meg je len nek, pél dául a
Nyitrai Mezõ gaz da sági Egye te men a „Meg újuló
ener giák tech ni kája” kép zési prog ram ban. 

A továb bi ak ban a két leg na gyobb szlo vá kiai
mûszaki egye te men folyó épü let gé pé szeti kép -
zést ismer te tem rövi den.

A Pozso nyi Szlo vák Mûszaki Egye tem Épí tõ -
mér nöki Kar elõdje az 1950/51-es tan év vel kezdte
meg az okta tást, mai nevén 1960 óta mûkö dik. A
BSc kép zé sek közül a Magas épí tés és archi tek -
túra szak irány – amely a szlo vá kiai épü let gé pész-
kép zés fõ for rása – négy éves, a többi három éves. 
Az MSc kép zés idõ tar tama min den kime net szá -
mára két év, a dok tori kép zés ben négy év.

Az épü let gé pé szeti isme re tek okta tá sát az Épü le -
tek Mûszaki Beren de zé sei Tan szék végzi. A tan -
szék mun ka tár sai: 17 fõ oktató – egy pro fesszor,
öt docens, tizen egy adjunk tus, 3 fõ kutató, 2 fõ
külsõ mun ka társ, 22 fõ doktorandusz, 1 fõ tit kár -
ság ve zetõ. A tan szék pro fesszora egy ben a
Pozso nyi Szlo vák Mûszaki Egye tem pro rek tora. 

Az épü let gé pé szeti szak ági isme re te ket min den szak irá nyon
az Épü le tek Mûszaki Beren de zé sei Tan szék oktatja, mel let -
tük mûkö dik még a karon tíz fõ okta tó val – közü lük egy pro -
fesszor – az Egész ség- és Kör nye zet mér nöki Tan szék, amely
a víz- és hul la dék gaz dál ko dás hoz kap csol ható tan tár gyak,
kuta tás gaz dája. 

A Pozso nyi Szlo vák Mûszaki Egye tem Épí tõ mér nöki Kar
BSc kép zé sé ben nyolc szak irá nyon tanul hat nak a hall ga tók,
ezek közül öt szak irány tan terv ében sze re pel nek épü let gé pé -
szeti tan tár gyak:

• Magas épí tés és archi tek túra;
• Épí té sek tech no ló giái és mene dzse lése;
• Kör nye zet épí tés és kör nye zet vé de lem;
• Víz épí tés, víz gaz dál ko dás;
• Mér nöki és kör nye zet épí tés.

Az elsõ két szak irá nyon az épü let gé pé sze tet magá ban fog laló
„Épü le tek mûszaki beren de zé sei” tan tárgy három fél éves, a
másik három szak irá nyon egy fél éves, min den fél év ben heti
négy órá ban tanul ják a hall ga tók, négy kredites és vizs gá val
záró dik. A tár gyak meg ne ve zé sei gyak ran kieme lik az épü let -
gé pé szeti rend sze rek egész ség meg õr zés ben ját szott sze re pét,
pl. a Víz el lá tás sok eset ben Egész ség tech nika néven sze re pel. 

Az MSc kép zés ben a 13 kime neti specializáció közül kettõ
felel tet hetõ meg az épü let gé pé szeti szak ágak nak – az „Épü le -
tek mûszaki beren de zé sei” és „Épü le tek kör nye ze té nek tech ni -
kája” nevûek. Emel lett további öt szak irány hall gat az épü-
letgépészet körébe tar tozó tan tár gya kat:

• Épí tõ mû vé szi konst ruk ciók és ter ve zés;
• Épí tõ mér nök ség; 
• Táj épí té szet és táj ter ve zés;
• Magas épí tés és archi tek túra;
• Kör nye zet vé delmi épí tés.
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 Kép zési terü let

A hall ga tók
ará nya    

Szlo vá ki á ban 
a 2008/2009

tan év ben, % 

Tár sa da lom- és gaz da -
ság tu do má nyok 52,94

Mûszaki tudo má nyok 25,48

Orvosi és gyógy sze ré -
szeti tudo má nyok 6,86

Ter mé szet tu do mányok 6,3

Mezõ gaz da sági, erdé -
szeti és állat te nyész tési
tudo má nyok

3,8

Mûvé szet és kul túra 2,76

Kato nai és biz ton ság -
tech ni kai tudo má nyok 1,85

 Kép zési terü let

A hall ga tók
ará nya    

hazánk ban a 
2010/2011

tan év ben, % 

Gaz da ság és irá nyí tás 19,66

Mûszaki tudo má nyok 14,04

Egész ség ügy, szo ci á lis
gon dos ko dás 8,07

Tár sa da lom tu do mányok 8,02

Szol gál ta tás 7,80

Humán tudo má nyok 6,36

Tanár kép zés, okta tás-
tudo mány 5,75

Jog 4,09

Ter mé szet tu do mányok 3,32

Infor ma tika 2,49

Mezõ gaz da ság, állat -
egész ség ügy 2,10

1. táb lá zat. A fel sõ ok ta tás ban ta nu lók meg osz lá sa az egyes kép zé si
te rü le tek kö zött Szlo vá ki á ban és Ma gyar or szá gon

(Prešov), utóbbi a kas sai egye tem kihe lye zett kara. Közü lük a
Pozso nyi Szlo vák Mûszaki Egye tem a máso dik leg né pe sebb
az összes szlo vá kiai egye tem sorá ban, a Kas sai Mûszaki
Egye tem pedig a máso dik leg több hall ga tó val ren del kezõ
mûszaki egye tem.



Az egyes tár gyak ban az okta tási órák száma jel lem zõen
magas, heti 4-6 óra, és a tan tár gyak kreditértéke is tük rözi az
isme re tek fon tos sá gát, súlyát, min den szak mai tárgy leg ke ve -
sebb négy kreditet ér (2. és 3. táb lá zat).

Az okta tott tár gyak köré ben sze re pel nek a hagyo má nyos
épü let gé pé szeti isme re te ket össze fog la lók, de a határ te rü le -
teket is szá mos tan tárgy tag lalja, pél dául: 

Magyar Épü let gé pé szet, LXIV. évfo lyam, 2015/9. szám                                                                                3

Tan tárgy neve

Heti óra -
szám    

elõ adás/
gya kor lat

Szá mon- 
kérés/
kredit

re tzse
 mezs .

1

Mûtermi ter ve zés –
szanitertechnika 0/3 gy/4 köte lezõ

Öko lo gi kus archi tek túra 2/1 v/4 köte lezõ

Hul la dék gaz dál ko dás 2/1 v/4 köte lezõ

Épü le tek hõvédelme 2/1 v/4 köte lezõ

Víz el lá tás és csa tor ná zás 2/2 v/5 köte lezõ

Hõfor rások és hideg ener gia
for rá sok 2/2 v/5 köte lezõ

Hõ- és anyag át vi tel 2/1 v/4 köt. vál.

Tüze lés tech nika elmé lete és
gya kor lata 2/1 v/4 köt. vál.

re tzse
 mezs .

2

Mûtermi ter ve zés – fûtés tech -
nika 0/3 gy/4 köte lezõ

Elõdiploma prax – köte lezõ

Minõ ség me nedzs ment 1/1 gy/3 köte lezõ

Klimatizálás és hûtés 2/2 v/6 köte lezõ

Kör nye zeti ener gia rend sze rek 2/1 v/4 köte lezõ

Szel lõ zés, klimatizálás és
hûtés 2/2 v/5 köte lezõ

Épü le tek fûtése 2/2 v/5 köte lezõ

Egész ség tech ni kai beren de zé -
sek 2/2 v/5 köte lezõ

A kör nye zeti levegõ védel mé -
nek elmé lete és tech ni kája 2/1 v/4 köt. vál.

Épü le tek belsõ klí mája 2/1 v/4 köt. vál.

re tzse
 mezs .

3

Mûtermi ter ve zés – szel lõ zés
és klimatizálás 0/3 gy/4 köte lezõ

Tanul má nyi kirán du lás – köte lezõ

Tûz vé delmi beren de zé sek 2/2 v/5 köte lezõ

Intel li gens épü le tek kör nye -
ze té nek tech ni kája 2/1 v/4 köte lezõ

Mes ter sé ges vilá gí tás 2/1 v/4 köte lezõ

Szel lõz te tési, klimatizálási és
hûtési háló za tok 2/2 v/5 köte lezõ

Fûtési háló za tok 2/2 v/5 köte lezõ

re tzse
 mezs .

4

Dip lo ma munka 0/9 gy/12 köte lezõ

Épü le tek ener ge ti kai
auditálása 2/2 gy/5 köte lezõ

Épü le tek kör nye zeti
auditálása 2/1 gy/4 köte lezõ

Meg újuló ener gia for rások 2/2 gy/5 köte lezõ

Épü le tek ener gia el lá tása 2/1 gy/4 köte lezõ

              2. táb lá zat. Épü le tek kör nye ze té nek tech ni ká ja – 
MSc képzés min ta tan terve

Tan tárgy neve

Heti óra -
szám    

elõ adás/
gya kor lat

Szá mon- 
ké rés/
kredit

re tzse
 mezs .

1

Mû ter mi ter ve zés – szaniter 0/3 gy/4 kö te le zõ

CAD ter ve zés 1/2 gy/2 kö te le zõ

Fo lya dé kok áram lá sa 2/1 v/4 kö te le zõ

Termomechanika 2/1 v/4 kö te le zõ

Fû tés tech ni ka 2/2 v/6 kö te le zõ

Szanitertechnika 2/2 v/6 kö te le zõ

Hõ- és anyag át vi tel 2/1 v/4 köt. vál.

ÉG be ren de zé sek technoló-
giai fo lya ma tai 2/1 v/4 köt. vál.

re tzse
 mezs .

2

Mû ter mi ter ve zés – fûtés 0/3 gy/4 kö te le zõ

Fû té si rend sze rek hid ra u li ká ja 2/2 v/5 kö te le zõ

Klimatizálás és hû tés 2/2 v/6 kö te le zõ

Épí té si és gaz da sá gi jog 2/0 gy/2 kö te le zõ

ÉG be ren de zé sek mé ré sé nek
és sza bá lyo zá sá nak el mé le te 2/1 v/4 kö te le zõ

Elõdiploma prax – kö te le zõ

A kör nye ze ti le ve gõ vé del mé -
nek el mé le te és tech ni ká ja 2/1 v/4 köt. vál.

Épü le tek bel sõ klí má ja 2/1 v/4 köt. vál.

re tzse
 mezs .

3

Mû ter mi ter ve zés – szel lõ zés
és klimatizálás 0/3 gy/4 kö te le zõ

Au to ma ti zált épü let irá nyí tá si
rend sze rek 2/2 v/6 kö te le zõ

Ta nul má nyi ki rán du lás – kö te le zõ

Épü le tek tûzvéd. beren de zé sei 2/2 v/5 kö te le zõ

Mes ter sé ges vi lá gí tás 2/1 v/4 kö te le zõ

Tech no ló gi ai be ren de zé sek 2/2 v/5 köt. vál.1

Fû té si há ló za tok 2/2 v/5 köt. vál.1

Szel lõz õ és klíma háló za tok 2/2 v/5 köt. vál.1

Ipa ri lég tech ni ka 2/1 v/4 köt. vál.2

Tüze lés tech nika elm. és gyak. 2/1 v/4 köt. vál.2

Egész ség tech ni kai beren de zé sek 2/1 v/4 köt. vál.2

re tzse
 mezs .

4

Dip lo ma mun ka 0/9 gy/12 kö te le zõ

Épü le tek ener ge ti kai auditálása 2/1 gy/5 kö te le zõ

Meg úju ló ener gia for rás ok 2/1 gy/4 kö te le zõ

Épü le tek kör nye ze té nek és
ener gi á i nak szi mu lá ci ó ja 2/1 gy/4 kö te le zõ

Egész ség tech ni kai ku ta tá si
mód sze rek 0/3 gy/3 köt. vál.1

Szel lõz és- és klimatizálás-
tech ni kai ku ta tá si mód sze rek 0/3 gy/3 köt. vál.1

Fûtéstechn. kuta tási mód sze rek 0/3 gy/3 köt. vál.1

Szel lõ zés- és klimatizálástech-
nikai háló za tok üze mel te tése 1/1 gy/2 köt. vál.2

Fû tés i há ló za tok üze mel te té se 1/1 gy/2 köt. vál.2

Egész ségi/vízgazd. épít ke zé sek 1/1 gy/2 köt. vál.2

                     3. táb lá zat. Épü le tek mû sza ki berendezései – 
MSc képzés min ta tan terve



• A víz el lá tás-víz el ve ze tés folya ma ta i nak model le zése;
• A tüze lés tech nika elmé lete és gya kor lata;
• Hõ- és ned ves ség át vi tel póru sos anyag ban;
• Intel li gens épü le tek kör nye ze té nek tech ni kája;
• A kör nye zeti levegõ védel mé nek elmé lete és tech ni kái;
• Épü le tek ener ge ti kai auditálása;
• Épü le tek kör nye zeti auditálása;
• Tûz vé delmi beren de zé sek;
• Hul la dék gaz dál ko dás stb.

Az épü let gé pé szet terü le té nek saját dok tori isko lája is mûkö -
dik Pozsony ban, évfo lya mon ként 18 – 25 doktorandusszal. A
PhD kép zés idõ tar tama nap pali tago za ton 4 év, leve le zõn 5 év.
Az okta tott tár gya kat a 4. táb lá zatban fog laltam össze.

A Kas sai Mûszaki Egye te men kilenc karon folyik az okta -
tás. Épü let gé pé szeti isme re tek az Épí tõ mér nöki Karon tanul -
ha tók, emel lett az épü let gé pé szet határ te rü le te i vel, rend szer-
ele me i nek isme re te i vel több tanul má nyi prog ram is fog lal ko -
zik. Közü lük néhány:

Gépé szeti Kar:
• A ter mé szeti kör nye zet védel mé nek tech ni kája –
  BSc, MSc és PhD kép zés ben;
• Ener ge ti kai gépek és beren de zé sek – MSc és dok-
  tori kép zés ben;
Bányá szati, Öko ló giai, Irá nyí tási és
Geotechnológiai Kar (BERG):

• Alter na tív ener gia for rások fel hasz ná lása – BSc és 

  MSc;
• Gaz dál ko dás az ivó víz zel a kom mu ná lis szfé rá ban –
   BSc és MSc;

Az épü let gé pé szeti isme re tek okta tá sát a Kas sai Mû-
szaki Egye tem Épí tõ mér nöki Kara Magas épí tési Inté -
ze tén belül mûködõ Épü le tek Mûszaki Beren de zé sei
Tan szék végzi. A tan szé ken tíz fõ oktat, egy profesz-
szor, három docens, hat adjunk tus.

Az Épí tõ mér nöki Karon a BSc-kimeneti szak irá -
nyok száma négy:
• Magas épí tés – épü le tek és kör nye ze tük;
• Mér nöki konst ruk ciók és köz le ke dés épí tés;
• Épí tõ ipari tech no ló giák és menedzs ment;
• Kör nye zet mér nöki épí té sek;

Az épü let gé pész szak em ber kép zés a Magas épí tés
szak irá nyon folyik négy fél éves tan tárgy so ro zat tal,
min den fél év ben heti négy órá ban, mind egyik tárgy
vizs gá val vég zõ dik. Ezt kiegé szíti az Épü let gé pé szeti 
rend sze rek ter ve zé sé nek szá mí tó gé pes támo ga tása
nevû tárgy heti három órá ban. Épü let gé pé szeti tan tár -
gyak okta tása a másik három szak irány tanul má nyi
prog ram já ban is sze re pel.

Az MSc kép zés négy szak irá nyon foly tat ható, ezek
közül kettõ fog lal ko zik épü let gé pé szeti isme re tek
nyúj tá sá val:
Épü le tek és kör nye ze tük ala kí tása szak irány MSc:
• Meg újuló ener gia for rások 2/1/gy/32

• Épü le tek ener ge ti kai gaz da sá gos sága 2/1/v/3
• Válo ga tott egész ség tech ni kai rend sze rek 2/1/v/3
• Fûtési rend sze rek 2/1/v/3
• Szel lõz te tési és klimatizálási rend sze rek 2/1/v/3
Épí tõ ipari tech no ló giák és menedzs ment szak irány
MSc:
• Mér nöki háló za tok (távhõ-, gáz-, elekt ro mos- stb. 
   veze té kek) 2/1/gy/4
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Tan tárgy neve

Heti óra -
szám    

elõ adás/
gya kor lat

Szá mon- 
kérés/
kredit

re tzse
 mezs .

1

Disszer tá ciós pro jekt 1. 0/4 gy/10 köte lezõ

Peda gó giai munka 0/4 gy/5 köte lezõ

Válo ga tott feje ze tek az alkal ma zott
mate ma ti ká ból 0/2 v/5 köte lezõ

Épü le tek belsõ kör nye zete 0/2 v/5 köte lezõ

Szak mai angol/német nyelv 1. 0/2 v/5 köt. vál.

re tzse
 mezs .

2

Disszer tá ciós pro jekt 2. 0/4 gy/10 köte lezõ

Peda gó giai munka 0/4 gy/5 köte lezõ

Épü le tek ener ge ti kai auditálása 0/2 v/5 köte lezõ

Szak mai angol/német nyelv 2. 0/2 v/5 köt. vál.1

Fûtés tech nika 0/2 v/5 köt. vál.2

Egész ség tech ni kai ins tal lá ció 0/2 v/5 köt. vál.2

Szel lõ zés és klimatizálás 0/2 v/5 köt. vál.2

Meg újuló ener gia for rások 0/2 v/5 köt. vál.2

 ezs .3
- re tzse

m

Disszer tá ciós vizsga v/20 köte lezõ

Disszer tá ciós pro jekt 3. 0/4 gy/5 köte lezõ

Peda gó giai munka gy/5 köte lezõ

 ezs .
4

- re tzse
m

Disszer tá ciós pro jekt 4. 0/4 gy/10 köte lezõ

Peda gó giai munka gy/5 köte lezõ

Tudo má nyos és pub li ká ciós akti vi tás gy/15 köte lezõ

 ezs .
5

- re tzse
m

Disszer tá ciós pro jekt 5. 0/4 gy/10 köte lezõ

Peda gó giai munka gy/5 köte lezõ

Tudo má nyos és pub li ká ciós akti vi tás gy/15 köte lezõ

re tzse
 mezs .

6

Disszer tá ciós pro jekt 6. 0/4 gy/10 köte lezõ

Peda gó giai munka gy/5 köte lezõ

Tudo má nyos és pub li ká ciós akti vi tás gy/10 köte lezõ

Kül földi szak mai gya kor lat gy/5 köte lezõ

 ezs .
7

- re tzse
m

Disszer tá ciós pro jekt 7. 0/4 gy/10 köte lezõ

Tudo má nyos és pub li ká ciós akti vi tás gy/15 köte lezõ

Peda gó giai munka gy/5 köte lezõ

-ezs .
8

retzse
m

Disszer tá ció gy/30 köte lezõ

        4. táb lá zat. Épü le tek kör nye ze té nek el mé le te és tech ni ká ja – 
Doktori képzés min ta tan terve

2 heti elõ adás óra szám/heti gya kor lati óra szám/szá mon-
kérés módja/tárgy kreditértéke; a szá mon ké rés módja:
gy – gya kor lati kva li fi ká ciós jegy, v – vizsga



PhD-képzés négy prog ram ban végez hetõ a Kas sai Mûszaki
Egye tem Épí tõ mér nöki Karán, egyik sem a szi go rúan vett
épü let gé pé szeti isme re tekre helyezi a súly pont ját, de három
kép zés érinti azt: 
Épü le tek és kör nye ze tük ala kí tá sá nak teó ri ája PhD kép zési
prog ram: 
• Szo lá ris épí té szet és szolártechnika;
• Épü le tek mûszaki beren de zé sei.
Épí tõ ipari tech no ló giák és menedzs ment teó ri ája PhD kép -
zési prog ram:
• Épü le tek és rend sze reik zava ra i nak diag nosz ti kája.
Kör nye zet mér nök PhD kép zési prog ram:
• Hul la dék vi zek és a talaj prog resszív tisz tí tási mód sze rei.

Mind a Pozso nyi, mind a Kas sai Mûszaki Egye tem épü let gé -
pé szeti okta tá sára jel lemzõ, hogy az okta tók szé les körû pub -
li ká ciós tevé keny sé get is foly tat nak, nem zet közi kapcsolato-
kat ápol nak, fel hasz nálva töb bek között a csehországi szak -
em be rek kel a nyelvi közel ség lehe tõ sé geit, és az ott még
régebbi hagyo má nyok kal ren del kezõ mûszaki fel sõ ok ta tási
tapasz ta la to kat, rutint.

Össze fog la lás

Az épü let gé pé szeti isme re tek okta tá sá nak jelen tõ sé gét Szlo -
vá ki á ban korán fel is mer ték, így a szak te rü let viszony la tá ban
tekin té lyes múltra tekint het vissza itt a fel sõ fokú épü let gé pé -
szeti kép zés. Ennek ered mé nye az is, hogy a konk rét szak te rü -
le ten önálló dok tori prog ram kere té ben sze rez hetõ meg a PhD 
minõ sí tés. Szlo vá ki á ban jó az épí tõ mér nö kök presz tí zse, és
ez az épü let gé pész szak em be rekre is kive tül az isme re tek
okta tá sá nak pozi ci o ná lá sá ból ere dõen. Az épü let gé pé szet az
egyes alkal ma zott tudo mány te rü le tek között oly annyira határ-
terü let ként defi ni ál ható, hogy tár sí tása több mér nöki tudo -
mány hoz is magya ráz ható. Két eltérõ példa erre Szlo vá kia és
Magyar or szág, ahol az épí tõ mér nöki, illetve a gépész mér nöki
alap kép zés hez, hatás kör höz sorol ták az épü let gé pé sze tet. Akár 
egyéb szak ágak is meg em lít he tõk lehet sé ges befo ga dó ként,
pl. kör nye zet mér nöki, ener gia gaz dál ko dási stb.

Szlo vá kia élõ pél dát mutat arra a tényre is, hogy az épü let -
gé pé szet ben, fõleg annak ener gia- és nyers anyag igé nyé hez
kap cso ló dóan több szak te rü let is helyet kér magá nak, kive szi
részét az okta tás ból is. Ez rész ben elõny, annak fel is me ré se -
ként is érté kel hetõ, hogy sok mun ka kör betöl té sé hez szük sé -
ge sek az épü let gé pé szeti isme re tek, de a komp lex épü let-
gépészeti fel ada tok ellá tá sá hoz szük sé ges min den, hagyo má -
nyos nak mond ható épü let gé pé szeti isme ret elsa já tí tása. 

A szlo vák épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás ban meg fi gyel hetõ,
hogy a víz el lá tás hoz, víz el ve ze tés hez, víz ke ze lés hez kap cso -
lódó tan tár gyak hasonló súlyúak óra szá mot, kreditértéket
tekintve, mint a többi épü let gé pé szeti szakág (fûtés tech nika,
lég tech nika) tan tár gyai. Ma, ami kor a fenn tart ha tó ságra törek-
vés álta lá nos cél, úgy gon do lom, hogy ez a meg kö ze lí tés a
víz, mint rész ben meg újuló ter mé szeti erõ for rás jelen tõ sé gét
mél tán kiemeli.

A szlo vá kiai épü let gé pé szeti fel sõ ok ta tás fenti, váz la tos
átte kin tése alap ján fon tos tanul ság nak tar tom azt, hogy az
épí tés szá mos spe ci á lis terü le tén (kör nye zet épí tés, víz épí tés,
épí tés me nedzs ment stb.), az épí tés-ki vi te le zés min den fázi sá -

hoz kép zett szak em be rek fel ké szí té sé ben jelen tõs helyet kap -
nak az épü let gé pé szeti isme re tek, meg könnyítve így az épü -
let gé pé szeti tudás, új inno vá ciók gya kor lati érvé nye sü lé sét.

For rá sok

https://www.minedu.sk/stav-vysokeho-skolstva-ocami-cisiel/
http://www.jeneweingroup.com/dokumenty/eppp/Vysoke_ skolstvo.

pdf
http://www.asz.hu/penzugyi-szemle-cikkek/2012/a-ma gyar-

felsooktatas-nehany-jellemzoje-nemzetkozi-tukorben/
226-245-harsanyi-vincze.pdf

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/337565-pocet-slovenskych-
vysokoskolakov-v-cesku-rychlo-rastie/

http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-sr/
http://sukromneskoly.blog.sme.sk/c/328188/9-mytov-o-sukromnych-

skolach.html 
http://www.svf.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/studijne-plany.

html?page_id=5475
http://tntefjournal.hu/vol5/iss1/konczosne-szombathelyi_meszaros.

pdf
http://www.svf.tuke.sk/wp-content/uploads/2015/01/SvF_2014_15.

pdf
http://www.svf.tuke.sk/?page_id=957
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