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Oktatási Bizottság 
 
 

 

Budapest, 2021. február



2  

I. 
 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 
 
 

 
A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

Az osztatlan képzésen a specializáció-választás (önálló tantervi egységek közötti választás) a 

mintatanterv szerint haladók esetében a 6. félév után történik meg, a 2018-as Kari Tanácsi 

határozatnak megfelelően.  

 

A specializáció-választás sok éves kari tapasztalata alapján számos megoldandó problémával 

rendelkezik (specializációk kis száma, a specializációk tantervének eltérő rugalmassága, a 

specializációk eltérő népszerűsége, stb.), amelyek kezelése a Kar kiemelt feladata kellett volna, 

hogy legyen eddig, és kell, legyen a közeljövőben. Az előterjesztés szakmai indokát ugyanakkor 

nem ezek a megoldandó feladatok képezik, amelyek elvégzésének hiányára, csúszására nem 

jelenthet megoldást az egyes specializációkhoz tartozó létszámkorlátok további fenntartása, 

az ebből fakadó hátrányokat nem lehet felelősséggel a továbbiakban a hallgatóságra hárítani. 

 

A specializáció-választás során valamely vagy mindkettő specializáció bemeneti 

követelményeit teljesítő hallgatók közül sokan, évről évre – a jelentkezők összlétszámához 

képest – relatíve nagy számban jelölik meg, tartják habitusuk, érdeklődésük számára 

elképzelhetőnek csak az egyik specializációt a jelentkezéskor, és a hatályban lévő Dékáni 

Utasításban meghatározott létszámkorlátok miatt nem kerülnek be egyik specializációra sem, 

ezért a képzésben évet, éveket csúsznak vagy adott esetben elhagyják azt. 

 
 az érintett évfolyam 

felvételkori létszáma  
előkövetelményt teljesítő 

összes jelentkező, aki a 
specializációk egyikét 

legalább megjelölte 
 

az összes jelentkező közül 
azok, akik csak a tervezői 

specializációt jelölték meg 

az összes jelentkező közül 
azok, akik csak a szerkezeti 
specializációt jelölték meg 

az összes jelentkező 
közül egyik 

specializációra sem 
került be / az összes 

előkövetelményt 
teljesítő jelentkező 

százalékában 

2020 180 98  42 fő 
(ebből 21 nem került 

be: 5 előkövetelmény 
miatt, 16 a limit miatt 

kiszorult) 

2 fő 
(mind bekerült) 

16 fő / 16% 

2019 173 131  72 fő  
(ebből 20 nem került 

be: 11 előkövetelmény 
miatt, 9 a limit miatt 

kiszorult) 

8 fő 
(mind bekerült) 

9 fő / 7% 

Forrás: Építészmérnöki Kar HK 

 

A helyzet ellentétes mind az osztatlan képzés szellemiségével, mind pedig Karunk és a hallgatók 

evidens érdekeivel. 
 

Jelen előterjesztés mindezekért a belépési követelményeket teljesítők számára a szabad 

specializáció-választást célozza, amelyet az egyes specializációk számára a TVSZ alapján 

előírható kapacitásszámok Dékáni Utasításban meghatározott eltörlése tehet lehetővé. 
 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
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Az előterjesztés egyetlen célkitűzése a hallgatók szabad specializáció-választásának 
kiteljesítése, a hallgatói tanulmányok kényszerű meghosszabbodásának vagy 
megszakadásának megszüntetése, minden, a bemeneti feltételeket teljesítő hallgató számára 
az általa preferált specializációra való bejutás biztosítása. 

 

 
C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

 

A Tanszékvezetői Értekezlet a javaslatot a 2021. március 3-i ülésén 
megvitatta. 
A Kari Oktatási Bizottság a javaslatot a 2021. március 10-i ülésén tárgyalta. 

 

 
D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

 

Az egyes specializációk bemeneti követelményeit teljesítők számára szabad specializáció-
választás válna lehetővé, amelynek következtében a hallgatók specializáció-választás után 
akkor sem torpannának meg tanulmányaikban, ha számukra egyik vagy másik specializáció 
nem, ill. az egyik csak kizárólagosan képzelhető el. 
 
A mesterséges létszámkorlátok eltörlése járulékos következményként 
esélyt/kényszerhelyzetet teremt az egyes specializációkhoz tartozó tárgyak valódi 
tartalomfejlesztésére, minőségemelésére, a specializációk tantervi rugalmasságának 
kiegyenlítődésére is. 

 

 
E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

 

Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai nincsenek. 
Ugyanakkor az intézkedés hatására a specializáció-választás időszakában a képzést 
kényszerűen elhagyó hallgatók száma csökken, ami a kar bevételi számait növelheti. 

 
 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 
 

- 
 
 

 

F) MELLÉKLETEK 
 

-
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II. 
 

Határozati javaslat 
 
 

 
A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

 

szorgalmazza  az  osztatlan  képzésen  a  specializáció-választási  folyamat  módosítását  
akképpen, hogy felkéri a dékánt, hogy Dékáni Utasítás keretében haladéktalanul rendelkezzen 
az egyes specializációkhoz tartozó létszámkorlátok megszüntetéséről a szabad specializáció-
választás lehetővé tétele érdekében, hogy az már a soron következő, 2021 nyarán esedékes 
specializáció-választás folyamatában érvényesülni tudjon.  
 

 
A végrehajtásért felelős: Alföldi György DLA dékán 

 
 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 
 
 

 

Budapest, 2021. március 17. 
 
 

 
Szabó Levente DLA tanszékvezető 


