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Kedves Érdeklődő! 

 

Szeretettel üdvözlöm az építőipar iránt érdeklődők széles körében, és örülök, hogy a mélyépítő technikus szakma 
felkeltette az érdeklődését. 

Összegyűjtöttem Önnek minden fontos információt, amit egy professzionális szakembernek tudnia kell, ha ezt a 
szakmát választja. 

 

A mélyépítő technikus szakma 

Szakmajegyzék száma: 5 0732 0610 

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

 

Részletek 

Önállóan vagy mérnöki irányítással műtárgyak és más létesítmények építésével, felújításával, átalakításával, 
üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok 
összehangolását, szervezését végzi. Képes az irányítása alá tartozó szakemberek vezetésére. Az építőanyag-
gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és készletét ellenőrzi. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretné átélni az alkotás örömét, szereti az építőipari földmunkagépeket. Aki 
összetett, változatos munkát szeretne, jellemző rá az elméleti és a gyakorlati felkészültség, a folyamatos fejlődés. 
Szívesen bővíti szakmai ismereteit, jó szervező, kellő határozottsággal képes döntéseket hozni, valamint 
megbízható, precíz és van műszaki érzéke. Ezzel a végzettséggel pályakezdőként operatív irányító mellett 
művezetőként, majd több éves gyakorlati tapasztalat után építésvezető pozícióban van lehetőség maradandót 
alkotni. A végzettség birtokában a mélyépítő technikus számos munkakörben elhelyezkedhet: a kivitelezés, a 
tervezés, az építésigazgatás, az építőanyag forgalmazás, az építőanyag-gyártás és az anyagvizsgálat területén 
egyaránt. Munkája érdekes, változatos, a hagyományos és a legmodernebb építőipari ismereteket és 
gondolkodást, valamint kreatív problémamegoldó képességet igényel. 

Ez a szakma kiváló választás mindenki számára, akik biztos szakmai és általános műveltségi alapok mellett 
technikus képesítés és érettségi vizsga birtokában közvetlenül a munkaerőpiacon szeretnének megjelenni, de 
azok számára is, akik műszaki felsőfokú tanulmányokra készülnek. 

A mélyépítő szakképzettséggel rendelkező: 

• értelmezi és alkalmazza az út és közmű hálózat kivitelezésével kapcsolatos műszaki információkat, 
tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat; 

• szakmai tudásával támogatja a mélyépítési kivitelezés teljes folyamatát, a minőség és a 
hatékonyság növelése érdekében; 

• biztosítja a műszaki leírásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést, 
valamint az anyagokra és a munka minőségére előírt szabványok betartását; 

• a kivitelezés során előkészíti a kivitelezés folyamatait, megszervezi és biztosítja a munkavégzéshez 
szükséges erőforrásokat; 

• kiviteli és organizációs terveket egyeztet, részt vesz a kivitelezési munkák folyamatainak 
összehangolásában, szervezésében, lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében; 

• a terveket digitális formában is kezeli, valamint mérnöki utasításoknak megfelelően elvégzi a 
tervek mérethelyes megszerkesztését és megrajzolását; 

• a tervekhez kapcsolódóan számításokat és költségvetést készít; 

• kivitelezés során folyamatosan egyeztet a tervezővel, a vállalkozókkal, az alvállalkozókkal és a 
hatóságokkal; 

• technikai segítséget nyújt útépítések, közműépítések kivitelezésénél, illetve a vizsgálati jelentések 
elkészítésével kapcsolatban; 



 

• kijelöli, felépítteti az ideiglenes szállítási útvonalakat az építési területen belül, és azok 
kapcsolódását a külső úthálózattal; 

• felméri az elvégzett munkákat, teljesítést igazol, megszervezi az átadás-átvételi eljárást. 
 

Bízom benne, hogy a leírás alapján érthetővé vált az Ön számára is, hogy milyen feladatok várnak Önre, ha ezt a 
szakmát választja. 

 

Amennyiben kérdése van akár a szakmával, képzéssel kapcsolatban, vagy máris jelentkezne, kérem keresse fel a 
www.tudasepito.hu oldalt, ahol minden fontos információt megtalál. 
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