
"Történeti épületkutató" szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei (KKK) 

 

(A szaklétesítés szabályait leíró 10/2006 OKM rendelet 4.§ (1)-ben leírt képzési és kimeneti 

követelmények kötelező tartalmi elemei szerint) 

 

a) a szakirányú továbbképzés megnevezése: "Történeti épületkutató" szakirányú 

továbbképzési szak 

b) a szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

okleveles történeti épületkutató  

c) a szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület 

d) a felvétel feltételei: 

da) alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési 

területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési 

szak épül: a továbbképzési szakra csak mesterszintű végzettséggel lehet jelentkezni. 

db) mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési 

területek vagy mesterképzési szakok, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül:  

A jelentkezés feltétele az építészmérnöki, építőmérnöki, tájépítész, restaurátor, 

művészettörténész, régész mesterképzések valamelyikében, vagy a korábbi (kétciklusú 

rendszer előtti) rendszerben ezeknek megfelelő egyetemi szintű képzések valamelyikén 

szerzett oklevél, valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.  

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező:  

 ("M" - műszaki végzettségűek esetében) "Magyar építészettörténet", "A 

műemlékvédelem elmélete és gyakorlata", valamint "A történelem forrásai és 

segédtudományai" - c. tárgyakból, illetve 

 ("B" - bölcsészettudományi diplomával rendelkezők esetében) "Építési ismeretek" 

- c. tárgyból sikeres felvételi vizsgát tegyen.  

A felvételi vizsga alól mentesül a műemlékvédelem szakirányú továbbképzésben 

résztvett és ott oklevelet szerzett műszaki végzettségű, illetve műemléki szakértői 

diplomával rendelkező bölcsész végzettségű szakember. Restaurátor, régész 

végzettségűek esetében a fenti tárgyak mindegyikéből szükséges a felvételi vizsga.  

e) a képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév 

f) a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

g) a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben:  

A szakon végzettek: 

 ismerik a történeti épületkutatás elméletét és gyakorlatát;    

 ismerik és képesek beazonosítani a történeti épületszerkezeteket; 

 ismerik a történeti épülettervezés szabályait és képesek rekonstruálni azt;    

 képesek az egyes építési periódusok elkülönítésére; 

 ismerik az épületdiagnosztikai módszereket, képesek a szükséges feltárások, 

diagnosztikai vizsgálatok jogszabályoknak megfelelő megtervezésére és 

végrehajtására vagy annak koordinálására, és eredményeinek 

dokumentálására;   



 felismerik a történeti épületszerkezetek hibáit és képesek javaslatokat  kidolgozni 

azok kijavítására, szükség esetén bevonandó további szakemberekkel való 

együttműködésre;    

 alkalmasak a kutatási és a tervezési folyamatban felmerülő szakmai problémák 

  felismerésére és kezelésére, a tervezésben résztvevő többi szakemberrel való 

együttműködésre; 

A szakon végzettek kiemelt feladata a történeti és műemlékvédelem elméleti 

ismereteinek az elmélyítése, melynek eszközei:     

 probléma felismerési és megoldási készség;   

 történeti építészeti anyagtani és szerkezeti ismeretek és azok kreatív 

alkalmazása;   

 a törvényszerűségek felismerése, következtetések levonása és dokumentálása 

 jó kommunikatív készség.  

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

 speciális műemléki tervezői szakterületen történő épülettervezés, szerkezettervezés, 

környezet- és tájépítészeti tervezés során; 

 építési perióduskutatás;    

 elvi rekonstrukciók készítése.    

h) a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditérték: 

  Alapismeretek (18-28 kredit): 

 Történeti épületszerkezetek I-IV.; 

 Történeti tartószerkezetek I-II.; 

 Történeti tervezésmódszertan I-II.; 

 Építési anomáliák felismerése szemrevételezéssel. 

  Szakmai törzsanyag (36-46 kredit): 

 Történeti épületek roncsolás-mentes kutatásának elmélete; 

 Történeti épületek roncsolás-mentes kutatásának gyakorlata I-II.; 

 A helyiségkönyv készítése; 

 Az értékleltár készítése; 

 Történeti épületek roncsolásos kutatásának elmélete; 

 Történeti épületek roncsolásos kutatásának gyakorlata I-II.; 

 Történeti anyagtan I- III., 

 Történeti anyagok mintavételi technikái és vizsgálati módszerei I.-II.; 

 Történeti festékek elemzése (pigmentanalízis); 

 A kutatási terv és a kutatási dokumentáció készítésének szabályai; 

 Épületdiagnosztika 

 Kutatási eredmények elemzése és kiértékelése (periodizáció). 

  Speciális szakmai ismeretek (16-26 kredit): 

 Történeti anyagok megőrzése I-III.; 

 Restaurátori kutatások és beavatkozások a műemlékvédelemben; 

 Képző- és iparművészeti alkotások restaurátori kutatása és védelme I-III.  

Bölcsészettudományi tárgycsoport (29-33 kredit): 

   Történeti forráskutatás I-II.; 

 A tudományos dokumentáció készítésének szabályai; 

 Régészeti ismeretek I-II.; 

 Jogi ismeretek I-II.    

i) a szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 



 


