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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Az előterjesztés címe: 
Javaslat az Építészmérnöki Kar egyes tantárgyainak adatlapjain történt 

változások elfogadására 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: 
 
 
Tanszékvezetői Tanács 
Gazdasági Bizottság 
Oktatási Bizottság 
Tudományos Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021. április 8. 
 
 * a megfelelő aláhúzandó 
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Az előterjesztés:  

A javaslat a Kar egyes tantárgyainak adatlapjain történt változások elfogadására 
vonatkozik. A következő tárgyak adatlapjain történt változás: 
 
BMEEPEGA301 (Épületfizika) 
BMEEPEGA501 (Épületgépészet 1.) 
BMEEPEGA601 (Épületgépészet 2.) 
BMEEPEKA501 (ÉTM1 - Építéskivitelezési alapismeretek) 
BMEEPEKA801 (Építés- és tervezésgazdaságtan) 
BMEEPEKS901 (Különleges építési projektek) 
BMEEPIPA401 (Munkahelyek építészete 1.) 
BMEEPIPA501 (Munkahelyek építészete 2.) 
BMEEPIPQ601 (Tanszéki terv 1.) 
BMEEPIPT701 (Tanszéki terv 2.) 
BMEEPIPT711 (Tanszéki terv 3.) 
BMEEPKOT701 (Tanszéki terv 2.) 
BMEEPLAS711 (Kiskomplex S) 
BMEEPSTA301 (Szilárdságtan 1.) 
BMEEPSTA401 (Szilárdságtan 2.) 
BMEEPSTT601 (Különleges tartószerkezetek) 
BMEEPSTT799 (Tartószerkezetek szigorlat T) 
BMEEPSTS899 (Tartószerkezetek szigorlat S) 
BMEEPUIM111 (Tanszéki terv MEUI) 
BMEEPUIS812 (Komplex tervezés S1) 
BMEEPUIS912 (Komplex tervezés S2) 
BMEEPUIQ601 (Tanszéki terv 1.) 
BMEEPUIT701 (Tanszéki terv 2.) 
BMEEPUIT711 (Tanszéki terv 3.) 
 
 
Háttér, részletek:  

A tárgyfelelősök személye, beosztása néhány esetben változott, a tantárgyi 
adatlapok és a kari előtanulmányi rend közötti ellentmondások felszámolásra 
kerültek, a képzések megnevezése és kódja, illetve az előkövetelmények 
pontosításra kerültek. 
 
 
Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  

A javaslatot az Oktatási Bizottság véleményezte, a változásokat támogatta. 
 
 
Várható költségkihatások: 

Az előterjesztés elfogadásának számszerűsíthető, közvetlen költségkihatása nincs. 
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Mellékletek: 

BMEEPEGA301 (Épületfizika) tantárgy adatlapja 
BMEEPEGA501 (Épületgépészet 1.) tantárgy adatlapja 
BMEEPEGA601 (Épületgépészet 2.) tantárgy adatlapja 
BMEEPEKA501 (ÉTM1 - Építéskivitelezési alapismeretek) tantárgy adatlapja 
BMEEPEKA801 (Építés- és tervezésgazdaságtan) tantárgy adatlapja 
BMEEPEKS901 (Különleges építési projektek) tantárgy adatlapja 
BMEEPIPA401 (Munkahelyek építészete 1.) tantárgy adatlapja 
BMEEPIPA501 (Munkahelyek építészete 2.) tantárgy adatlapja 
BMEEPIPQ601 (Tanszéki terv 1.) tantárgy adatlapja 
BMEEPIPT701 (Tanszéki terv 2.) tantárgy adatlapja 
BMEEPIPT711 (Tanszéki terv 3.) tantárgy adatlapja 
BMEEPKOT701 (Tanszéki terv 2.) tantárgy adatlapja 
BMEEPLAS711 (Kiskomplex S) tantárgy adatlapja 
BMEEPSTA301 (Szilárdságtan 1.) tantárgy adatlapja 
BMEEPSTA401 (Szilárdságtan 2.) tantárgy adatlapja 
BMEEPSTT601 (Különleges tartószerkezetek) tantárgy adatlapja 
BMEEPSTT799 (Tartószerkezetek szigorlat T) tantárgy adatlapja 
BMEEPSTS899 (Tartószerkezetek szigorlat S) tantárgy adatlapja 
BMEEPUIM111 (Tanszéki terv MEUI) tantárgy adatlapja 
BMEEPUIS812 (Komplex tervezés S1) tantárgy adatlapja 
BMEEPUIS912 (Komplex tervezés S2) tantárgy adatlapja 
BMEEPUIQ601 (Tanszéki terv 1.) tantárgy adatlapja 
BMEEPUIT701 (Tanszéki terv 2.) tantárgy adatlapja 
BMEEPUIT711 (Tanszéki terv 3.) tantárgy adatlapja 
 
 
Határozati javaslat: 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar egyes tárgyainak adatlapjain 
történt változásokra vonatkozó javaslatot elfogadja. 
 
Felelős: Alföldi György DLA dékán 
Határidő: 2021. április 14. 
 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 
 
Budapest, 2021. április 8. 
 
 
   
 Alföldi György DLA  
 dékán 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 

 


