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Az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (a továbbiakban: TVSZ) 20. §, 84. §, 85. § és 234. §
(1) bekezdése alapján a Kar Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szakán (a továbbiakban:
Osztatlan Képzés) működő specializációkról és a specializációválasztásról a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rend 41. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következő utasítást (a továbbiakban: Dékáni Utasítás) adom ki:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Dékáni Utasítás célja
A Dékáni Utasítás célja a Kar Osztatlan Képzésén indított specializációkra, mint önálló tantervi egységekre,
és a specializációk közötti választási eljárásra (a továbbiakban: Eljárás) vonatkozó rendelkezések keretbe
foglalása.
2. §
A Dékáni Utasítás hatálya

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

A Dékáni Utasítás tartalmazza a specializációkkal és az Eljárás koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
azok elemeit, valamint a felelősségi köröket.
A Dékáni Utasítás hatálya kiterjed
a)
az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló minden olyan személyre, aki a Kar által gondozott
Építészmérnöki osztatlan mesterképszés hallgatója (a továbbiakban: hallgató),
b)
a Kar valamennyi szervezeti egységére, és a Kari Tanulmányi Bizottságra (a továbbiakban: KTB),
c)
a Kar oktatóira,
d)
az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a Karnál foglalkoztatott, a választási eljárást
koordináló személyekre.
3. §
A specializációk
A hallgató az adott szakon folytatott tanulmányai keretében önálló tantervi egységekben folytathat
tanulmányokat.
A specializáció az adott szak részét képező önálló tantervi egység, amely a szak alapvető képzettségén
felül önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást biztosító képzés.
Az elsajátítható speciális szaktudás tartalmi elemeit az Osztatlan Képzésen, ezáltal az annak részét
képező specializációkon is, a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben megfogalmazott Képzési és

Kimeneti Követelmények tartalmazzák.
II. Fejezet
AZ ELJÁRÁS AZ OSZTATLAN KÉPZÉSEN
4. §
Általános szabályok
(1)

(2)
(3)

Az Építészmérnöki osztatlan mesterképzésen az alábbi specializációk indulnak:
a)
tervezői specializáció,
b)
szerkezeti specializáció.
Az Eljárást a 6. félév lezárultát követően, az őszi tantárgy- és kurzusfelvétel véglegesítési időszaka előtt
kell lebonyolítani.
Az Eljárás során egy hallgató csak egy specializációra vehető fel.
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5. §
A specializációválasztás
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

A Kar Osztatlan Képzésén a specializációválasztás mintatanterv szerint a képzés 6. félévének lezárását
követően a 6. - 11. §-okban meghatározottak szerint történik.
A 4. § (2) pontban meghatározott időtartamot követően a hallgató specializációválasztási eljárásban vesz
részt, mely során eldől, hogy a képzés további időtartama alatt a hallgató mely specializáción folytatja
tanulmányait.
Az Eljárásban való részvételre azok a hallgatók jogosultak, akik teljesítik a 7. §-ban megfogalmazott
bemeneti követelményeket (a továbbiakban: jogosult hallgatók).
Az Eljárást követően azok a hallgatók folytatják tanulmányaikat valamely specializáción, akik teljesítik
az egyes specializációk bemeneti követelményeit, és az Eljárás során bekerültek valamely
specializációra.
A hallgató joga, hogy a későbbiekben az egyes specializációk között átjelentkezzen, annak
tudomásulvételével, hogy a döntése a saját tanulmányi idejének meghosszabbítását eredményezheti és
az ebből fakadó jogkövetkezmények a hallgatót terhelik.
6. §
A specializációk felelősei és az Eljárás szervezése

(1)

(2)

(3)

(4)

A specializációk szervezésében az alábbi személyek és szereplők vesznek részt:
a)
dékán: felel a Kar nevében a specializációk oktatásáért és szervezéséért, valamint a jelen Dékáni
Utasításban foglaltakért;
b)
oktatási dékánhelyettes: ellátja a specializációk oktatásával és szervezésével kapcsolatos
koordinációs feladatokat;
c)
szakfelelős: felel az adott szakon induló képzések, így az azon belül induló specializációk
tartalmáért;
d)
specializációfelelős: a dékán felkérésére közreműködik a specializációs tantárgyak és kurzusok
meghirdetésében, felel a specializációkkal kapcsolatos tájékoztatásért és információk
közzétételéért, hallgatói megkeresés esetén további tájékoztatást ad az adott specializációról;
e)
Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: HK) egyetértési jogot gyakorol az Eljárás
szabályrendszerének meghatározásakor.
Az Eljárás szervezésében résztvevők:
a)
oktatási dékánhelyettes: az Eljárás felelőse és felügyelője;
b)
Dékáni Hivatal (a továbbiakban: DH): az Eljárás szervezője és lebonyolítója;
Az Eljárás annak meghirdetéstől a jogorvoslatok lezártáig tart, és az alábbi eljárási szakaszokat foglalja
magába:
a)
meghirdetési időszak;
b)
jelentkezési időszak;
c)
döntéshozatali időszak;
d)
jogorvoslati időszak.
Az Eljárásról a hallgatók számára a Kar honlapján közzétett, 8. § (3) bekezdés szerint írásbeli
tájékoztatás készül (a továbbiakban: Tájékoztató), amely a következő elemeket tartalmazza:
a)
az egyes specializációk során megszerezhető speciális szaktudás leírását;
b)
az adott specializáció teljesítéséhez tartozó követelményeket, a speciális tantárgyak listáját és
azok rövid leírását;
c)
a specializációfelelősök neveit és elérhetőségeit;
d)
jelen Dékáni Utasítás elérhetőségét és az Eljárás ütemezését;
e)
a specializációfelelős által egyéb, relevánsnak tartott információt.

7. §
Bemeneti követelmények
(1)

Az Eljárásra jogosult hallgató az, aki az a)-c) pontokban megfogalmazott bemeneti követelményeket
egyszerre teljesíti:
a)
az adott képzésen a jogviszony létesítésének idejétől függetlenül, rendelkezik legalább
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6 lezárt aktív félévvel, vagy
a mintatanterv szerint az első hat félévre előírt 180 kreditből legalább 150 teljesített
kredittel.
a mintatanterv szerinti első 4 félév kötelező tárgyait teljesítette.
a tervezési szigorlat, az építészettörténeti alapszigorlat, a szilárdságtani alapszigorlat, és az
épületszerkezettani alapszigorlat közül legalább kettőt sikeresen teljesített.1
aa)
ab)

b)
c)

8. §
Meghirdetés
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

A specializációválasztás meghirdetése a meghirdetési időszakban zajlik, mely a tavaszi félév
vizsgaidőszakának első napjától utolsó napjáig tart.
A meghirdetést megelőzően az oktatási dékánhelyettes egyeztet az érintett szakok szakfelelőseivel és
specializációfelelőseivel az Eljárás részleteiről.
Az Építészmérnöki Karon alapesetben az egyes specializációk minimális és maximális létszámkorlát
nélkül működnek. A meghírdetés során indokolt esetben, a dékán a specializációfelelősök javaslatára
meghatározhatja azok minimális létszámait, amely alatt a specializáció nem indul el.
Az (3) bekezdés szerint meghatározott minimális létszámot a dékán az Eljárás során csak csökkentheti.
A specializációfelelősök a meghirdetési időszak kezdetéig gondoskodnak a Tájékoztató elkészítéséről,
és annak a Kar a honlapján való közzétételéről. A közzététel megvalósulásának tényéről a DH a Neptun
Egységes Tanulmányi Rendszeren (a továbbiakban: Neptun) keresztül üzenetben értesíti a hallgatókat.
A meghirdetési időszak második hetének végéig a specializációfelelősök előadást tartanak a Tájékoztató
kiegészítéseként, ahol az érdeklődő hallgatók kérdéseket tehetnek fel a specializációkról és az Eljárásról.
A meghirdetési időszak során a DH tájékoztatja a Központi Tanulmányi Hivatalt az Eljárás
megkezdéséről.
9. §
Jelentkezés

(1)
(2)

(3)

A specializációkra való jelentkezés a jelentkezési időszak során történik, mely a vizsgaidőszakot követő
1. naptól a vizsgaidőszakot követő 11. napig tart.
A jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül történik, ahol a hallgató sorrendben megjelöli, mely
specializációkon kívánja folytatni tanulmányait. A jelentkezésre való jogosultságot a Neptun rendszer
automatikusan szűri, a hallgató a jelentkezés sikerességéről visszaigazolást kap.
Az egyes Eljárások során az adatszolgáltatási folyamatok teljesítésekor, a DH illetőségén kívüli okból
fellépő esetleges késedelmek, a döntési időszak meghosszabbodását eredményezhetik. Az ilyen jellegű
késedelmekről a hallgatókat a DH a Neptun rendszeren keresztül tájékoztatja.

(4)
10. §
Döntés és eredményhirdetés
(1)
(2)

(3)
(4)

1

A döntés és az eredmény közzététele a döntéshozatali időszakban történik meg, amely a jelentkezési
időszak lezárultától legfeljebb azonos év július 31-ig tart.
A DH az alábbi lépések alapján állapítja meg a specializációválasztás eredményét:
a)
a hallgató felvételt nyer a specializációra, ha:
aa) teljesíti a specializáció követelményeit;
ab) az adott specializáció elindul.
Az eredmény kialakulását követően a DH 5 munkanapon belül értesíti a hallgatókat a Neptun rendszeren
keresztül.
Amennyiben a hallgató a követelményeket késedelmesen (az Eljárás lefolytatása után, de az Eljárást
követő szorgalmi időszak kezdete előtt) teljesíti, utólag is besorolható specializációra. A hallgató a
követelmények késedelmes teljesítését és specializációs felvételi igényét legkésőbb az őszi félév
regisztrációs időszakának kezdetéig Neptun rendszeren keresztül jelezheti a DH-nak.

A c) pontban leírtak felmenő rendszerben bevezetve. Az átmeneti időszakban a 12. § (5) szerinti eljárás érvényes.
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11. §
JogorvoslatAz Eljárást követően a döntés ellen fellebbezni a TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően lehet.

III. Fejezet
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. §
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

Az eljárás lebonyolítása során felmerült kérdések kezelése tekintetében a DH az illetékes.
A Dékáni Utasítást, különösen az Eljárásokra vonatkozó tartalmakat a KTB évente áttekinti és szükség
esetén módosítási javaslatot tesz a dékánnak.
Jelen Dékáni Utasítás 2021. május 19-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg, a Kar Osztatlan Képzésének
specializációk közötti választásról szóló, korábbi kari szintű szabályozó hatályát veszíti.
A 7. § (1) bekezdés c) pontja felmenő rendszerben a 2021. szeptembere után beiratkozott hallgatókra
érvényes, a 2021. szeptember előtt beiratkozott hallgatók esetében tervezési szigorlat, a szilárdságtani
alapszigorlat vagy az épületszerkezettani alapszigorlat közül legalább az egyik sikeres teljesítése az
ideiglenes bemeneti feltétellel.
A Dékáni Utasítás tartalma az Eljárás tekintetében legkésőbb, az azt közvetlenül megelőző (tavaszi) a
félév kezdetét megelőző 30. napig módosulhat.
Jelen
Dékáni
Utasítás
megtalálható
az
Építészmérnöki
Kar
honlapján:
https://epitesz.bme.hu/szabalyzatok
Jelen Dékáni Utasítást az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza.

Budapest, 2021. május 19.

…………………………………………
Dr. habil. Alföldi György DLA
Dékán
Építészmérnöki Kar
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