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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Építészmérnöki Kar  

Az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsának határozata  
a kar által gondozott képzések önköltségi díjairól 

A BME Építészmérnöki Kar (a továbbiakban: Kar) Kari Tanácsa a Térítési és juttatási szabályzat 10. § (2) bekez-

désében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza. 

 

I. Önköltségi díjak az alapképzési szakon 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott építészmérnöki alapképzési szakon (képzési kód: 3N-A0, 3N-A1) a 

féléves önköltségi díjat 325 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

 Amennyiben szenátus által elfogadott szervezetszabályozó eszköz másként nem rendelkezik, az ön-

költségi díj 6 000 Ft/kredit kreditdíjból és 145 000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

II. Önköltségi díjak az osztatlan mesterképzési szakon 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott építészmérnöki osztatlan mesterképzési szakon (képzési kód: 3N-

M0) a féléves önköltségi díjat 400 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

 Amennyiben szenátus által elfogadott szervezetszabályozó eszköz másként nem rendelkezik, az ön-

költségi díj 8 000 Ft/kredit kreditdíjból és 160 000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

III. Önköltségi díjak a mesterképzési szakokon 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott építész és építészmérnöki mesterképzési szakokon (képzési kódok: 

3N-ME, 3N-MT, 3N-MIT, 3N-MSZT) a féléves önköltségi díjat 500 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

 Amennyiben szenátus által elfogadott szervezetszabályozó eszköz másként nem rendelkezik, az ön-

költségi díj 10 000 Ft/kredit kreditdíjból és 200 000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

IV. Önköltségi díj a doktori képzésekben 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott doktori képzéseken (képzési kód: 3N-DDLA, 3N-DPHD) a féléves 

önköltségi díját 487 500 Ft/félév összegben állapítja meg. 

 E szakokon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

V. Önköltségi díj a részismereti képzésben 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott, az Nftv. 42. § (2) bekezdése szerinti részismereti képzésben (kép-

zési kód: 3N-RESZ) a féléves önköltségi díjat a 2. pont szerinti alapdíj és kreditdíj összegeként határozza 

meg. 

 Részismereti képzésben az önköltségi díj alapképzési szakon meghirdetett tantárgy esetén 

10 000 Ft/kredit, osztatlan mesterképzési szakon meghirdetett tantárgy esetén 12 000 Ft/kredit, mester-

képzési, illetve doktori képzési, valamint szakirányú továbbképzési szakon meghirdetett tantárgy felvé-

tele esetén 15 000 Ft/kredit kreditdíjból, továbbá 30 000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

VI. Önköltségi díj az angol nyelvű osztatlan mesterképzési szak előkészítő képzésén 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott angol nyelvű építészmérnöki osztatlan mesterképzési szak előké-

szítését szolgáló képzésén (képzési kód: 3NAG0) a féléves önköltségi díjat 3 200 €/félév összegben 

állapítja meg. 

 E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

VII. Önköltségi díj az angol nyelvű osztatlan mesterképzési szakán 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott angol nyelvű építészmérnöki osztatlan mesterképzési szakon (kép-

zési kód: 3NAME) a féléves önköltségi díjat az Európai Unión kívüli állampolgárok számára 3 200 €/félév, 

az Európai Unión belüli állampolgárok számára 2 850 €/félév összegben állapítja meg. 

 E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 



  

 3 EPK-Onkoltsegek-2020-06-12 

VIII. Önköltségi díj az angol nyelvű mesterképzési szak előkészítő képzésén 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott angol nyelvű építészmérnöki mesterképzési szak előkészítését szol-

gáló képzésén (képzési kód: 3NAP0) a féléves önköltségi díjat 3500 €/félév összegben állapítja meg. 

 E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

IX. Önköltségi díj az angol nyelvű mesterképzési szakán 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott angol nyelvű építészmérnöki mesterképzési szakon (képzési kód: 

3NA00) a féléves önköltségi díjat az Európai Unión kívüli állampolgárok számára 3 500 €/félév, az Eu-

rópai Unión belüli állampolgárok számára 3 200 €/félév összegben állapítja meg. 

 E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

X. Önköltségi díj az angol nyelvű doktori képzésekben 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott angol nyelvű doktori képzéseken (képzési kód: 3NADDLA, 3N-

ADPHD) a féléves önköltségi díjat 4500 €/félév összegben állapítja meg. 

 E szakokon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

XI. Önköltségi díj az angol nyelvű részismereti képzésben 

 A Kari Tanács a Kar által gondozott, az Nftv. 42. § (2) bekezdése szerinti angol nyelvű részismereti 

képzésben (képzési kód: 3NAM0RESZ) a féléves önköltségi díjat a 2. pont szerinti alapdíj és kreditdíj 

összegeként határozza meg. 

 Részismereti képzésben az önköltségi díj 100 €/kredit kreditdíjból és 200 €/félév alapdíjból tevődik ösz-

sze.  

XII. Hatálybalépés 

 E határozat rendelkezéseit a 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 

 

2020. június 12. 

 


