
KT_Elot_ETR_141119_dg md5: 1

 
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztő neve és beosztása: dr. Dobszay Gergely oktatási dékánhelyettes  
 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Kari Tanács 2014. november 26.-i ülésére 

 
 
 
 
Az előterjesztés címe: 
Javaslat az osztatlan képzés és a BSC alapképzés el őtanulmányi rendjeinek 
módosítására. 
 
 
 
 
Az előterjesztést véleményezte : 

 
 

Tanszékvezetői Tanács 
Gazdasági Bizottság 
Oktatási Bizottság  
Tudományos Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. november 19. 
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Az előterjesztés rövid összefoglalása:  

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, a Kari Hallgatói Képviselet 
kezdeményezései, egyes Tanszékekkel lefolytatott egyeztetések, és a tanszékek 
oktatási felelősei által képviselt álláspont, majd ezt követően az Oktatási Bizottság 
határozatai alapján javaslom, hogy a Kari Tanács hagyja jóvá az Előtanulmányi Rend 
(ETR) tervezett módosításait. Az a).-g). határozati javaslatokról egyenkénti szavazást 
kérek. 
 
Részletek:  

a.) A Magyar Építészettörténet 2. c. tantárgy (BMEEPETO901) előzetes 
követelményei közé bekerülnek az Építészettörténet 5. (BMEEPETA501) és az 
Építészettörténet 6. (BMEEPETO601) tantárgyak minden olyan képzés 
mintatantervében, amelyben a tantárgy szerepel. 
Indoklás : a magyar építészettörténet oktatásának szakmailag szorosan épülnie kell 
az egyetemes építészettörténeti tudásra. Az Előtanulmányi Rend legutóbbi 
módosításakor a tantárgynak minden előzetes követelménye megszűnt, aminek 
következtében a tantárgyat előképzettség nélkül is fel lehet venni. Ezen kíván 
változtatni a javaslat, melyet a tantárgyfelelős Tanszék és a KHK lényegileg azonos 
tartalommal nyújtott be. A javaslatot az OB 2014. nov. 5.-ei ülése egyhangúlag 
támogatta. 
 
b.) A Tartószerkezetek modellezése c. tantárgy (BMEEPSTA501) felvételének  
előzetes követelményei közül kikerül a Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) 
teljesítése, helyette előzetes követelményként bekerül a Szilárdságtan 2 c. tantárgy 
(BMEEPSTA401) teljesítése és a Szilárdságtan alapszigorlat egyidej ű felvétele , 
valamint a tantárgykövetelménybe bekerül a vizsgára bocsátás feltételeként  a 
Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) teljesítése  minden olyan képzés 
mintatantervében, amelyben a tantárgy szerepel.    
Indoklás:  a jelenlegi ETR alapján a Szilárdságtan alapszigorlat mintatanterv szerint 
(tavaszi) félévben való sikertelen teljesítése esetén a hallgató nem tudja felvenni a 
Tartószerkezetek modellezése tantárgyat, amely mintatanterv szerint ősszel indul, 
ami tanulmányaiban jelentős lemaradást okoz a mintatantervhez képest. A javasolt 
módosítás nyomán a hallgatónak lehetősége nyílna az alapszigorlat keresztféléves 
teljesítése esetén a Tartószerkezetek modellezése tantárgy párhuzamos felvételére, 
és azonos félévben történő teljesítésére, vagyis a hallgató lemaradásának 
csökkentésére. Az egyidejű tantárgyfelvétel a Karunkon a szigorlatoktól eltekintve 
nem szokásos előtanulmányi követelmény, azonban ezt a lehetőséget a 79/2006. 
(IV. 5.) (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló) Korm. rendelet 23.§ (8) bekezdése kifejezetten nevesíti és a 
TVSZ nem korlátozza. A vizsgára bocsátás javasolt feltételét a TVSZ nem tiltja, a 
követelmény közzétételének módját a TVSZ 9.§-a írja elő, a Neptunban ennek 
beállítása megoldható. A módosítást a KHK vezetősége és az érintett Tanszék 
vezetése egyeztette, és az OB 2014. nov. 19.-i ülése (a Tanszék aggályainak 
jegyzőkönyvbe vétele mellett) 11 igen, 0 nem, és 1 tartózkodás szavazattal fogadta 
el.    
 
c.) Az Épületszerkezettan 2. c. tantárgy (BMEEPESA301) felvételének előzetes 
követelményei közül kikerül a Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe c. tantárgy 
(BMEEPSTA101) teljesítése , helyette bekerül a Bevezetés a tartószerkezet-
tervezésbe tantárgy aláírásának  előzetes megszerzése és vagylagos előzetes 
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követelményként a Fundamental of Structures c. angol nyelvű tantárgy 
(BMEEPSTG201) teljesítése minden olyan képzés mintatantervében, amelyben a 
tantárgy szerepel.    
Indoklás:  a jelenlegi ETR alapján a mintatanterv szerint őszi félévben induló 
Épületszerkezettan 2. tantárgy előzetes követelménye a szintén őszi félévben induló 
Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe tantárgy, melynek sikertelensége esetén a 
hallgató tanulmányaiban jelentős (legalább egy év) lemaradás keletkezik, különösen 
azért, mert az Épületszerkezettan 2-re épülő jelentős számú tantárgy felvétele és 
kreditjének megszerzése is késedelmet szenved. A tantárgy statisztika alapján a 
teljesítés helyett az aláírás, mint feltétel változása nem nagy számú hallgató számára 
biztosítja a továbbhaladás lehetőségét, de az angol nyelvű tantárgy fakultatív 
felvétele az elkötelezett hallgatók számára egy alternatív lehetőséget jelent, amely 
révén lemaradásukat behozhatják. A Fundamental of Structures tantárgy felelős 
Tanszéke ezt az alternatív lehetőséget nem támogatja, mivel ennek a tantárgynak az 
elsődleges célja az angol képzésben résztvevők előképzése, felzárkóztatása, 
ezenkívül az angol nyelv miatt a hallgatók csak egy része számára nyújt lehetőséget, 
miközben felvétele költségtérítés-köteles, és csökkenti a hallgató által 
térítésmentesen felvehető fakultatív tantárgyak kredit-keretét. Az Épületszerkezettani 
Tanszék vezetése előzetes véleményében a módosítást negatív véleményének 
kifejtése mellett jobb megoldás híján elfogadhatónak tartotta, az OB 2014. nov. 19.-i 
ülése 7 igen, 6 tartózkodás, 0 nem szavazati aránnyal támogatta. 
 
d.) A Rajz 9 c. tantárgy (BMEEPRAT902) előzetes követelményei közül kikerül a 
tervezői szakirány (3N-M-TE).  
Indoklás:  a jelenlegi ETR alapján a Rajz 9 tantárgyat csak tervezői szakirányosok 
vehetik föl, a módosítás eredményeképp azon hallgatók, akik nem kerülnek 
szakirányra, tanulmányi előmenetelükben nincsenek korlátozva. Ezen kívül a 
kurzuson megszerezhető ismeretanyag nem feltétlenül csak tervezési szakirányra 
specializálódott hallgatók számára lehet hasznos tananyag, hanem a BSC képzéses 
és műszaki szakirányos hallgatók számára is, és szélesebb körben való 
meghirdetése a hallgatók tudásnövelésének javára válna. A módosítást az érintett 
tanszék támogatta, eredményeképpen a nem tervező szakirányosok a tantárgyat 
fakultatív tantárgyként vehetnék föl. Az OB 2014. nov. 19.-i ülése a javaslatot 8 igen, 
4 tartózkodás és 2 nem szavazattal támogatta, de a módosítást a szakirányok létét, 
lényegét érintő kérdésnek tartotta, és kezdeményezte a szakirányokról szóló kari 
szintű vitát, kérte a kari vezetés állásfoglalását. 
 
e.) A tervezői szakirány Épületszerkezettan szigorlat (BMEEPEST899) c. 
tantárgyának előzetes követelménye közül kikerül az Épületszerkezettan 
alapszigorlat (BMEEPESA599).  
Indoklás:  a módosítás technikai jellegű, célja az előtanulmányi rend racionalizálása. 
A jelenlegi ETR szerint  a szigorlat előzetes követelménye többek között az 
Épületszerkezettan alapszigorlat  és az Épületszerkezettan 6 (BMEEPESx701 illetve 
-x702) tantárgy, amelynek szintén előzetes követelménye az Épületszerkezettan 
alapszigorlat, így a továbbiakban az Épületszerkezettan szigorlatnál szükségtelen az 
Épületszerkezettan alapszigorlat, mint előkövetelmény ismételt szerepeltetése. Az 
OB 2014. nov. 19.-i ülése a javaslatot egyhangúlag támogatta.   
 
f.) A tervezői szakirány Tanszéki terv 2 (BMEEPxxT701) és Tanszéki terv 3 
(BMEEPxxT711) c. tantárgyak előzetes követelményei közül kikerül a tervezői 
szakirány (3N-M-TE).  
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Indoklás:  a módosítás technikai jellegű, célja az előtanulmányi rend racionalizálása. 
A jelenlegi ETR szerint a TT2 és TT3 tantárgyak előzetes követelménye a tervezői 
szakirány (3N-M-TE) és a Tanszéki terv (BMEEPxxT601) tantárgy, amelynek szintén 
előzetes követelménye a tervezői szakirány (3N-M-TE), így a továbbiakban az TT2 
és TT3 tantárgyaknál szükségtelen a tervezői szakirány, mint előkövetelmény 
ismételt szerepeltetése. Az OB 2014. nov. 19.-i ülése a javaslatot egyhangúlag 
támogatta.   
 
g.) A Városépítészet 1. (BMEEPUIA501) c. tantárgy előzetes követelményei közül 
kikerül a Középülettervezés 1 (BMEEPKOA301) c. tantárgy. 
Indoklás:  a módosítás technikai jellegű, célja az előtanulmányi rend racionalizálása. 
A jelenlegi ETR szerint a Városépítészet 1 tantárgy előzetes követelménye a 
Középülettervezés 1 és a Középülettervezés 2 (BMEEPKOA401) c. tantárgy, 
amelynek szintén előzetes követelménye a Középülettervezés 1, így a továbbiakban 
a Városépítészet 1 tantárgynál szükségtelen a Középülettervezés 1, mint 
előkövetelmény ismételt szerepeltetése. Az OB 2014. nov. 19.-i ülése a javaslatot 
egyhangúlag támogatta.   
 
Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  

Az összes fent leírt módosítást először a 2014/15 tanév 2. szemeszterében induló 
kurzusokra kell alkalmazni. A nem felmenő rendszerben történő bevezetésre a KHK 
hozzájárulása ad lehetőséget. A tantárgyi adatlapokat az elfogadott módosításoknak 
megfelelően aktualizálni szükséges. A vizsgára bocsátási feltétel Neptunban történő 
beállításához segédletet kell a Tanszékek részére kidolgozni.  
 
Várható költségkihatások: 

Az előterjesztésnek közvetlen költség kihatása nincsen.  
 

Határozati javaslatok: 

a). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy a Magyar Építésze ttörténet 2. c. tantárgy 
(BMEEPETO901) előzetes követelményei közé bekerülnek az Építészettör ténet 
5. (BMEEPETA501) és az Építészettörténet 6. (BMEEPE TO601) tantárgyak 
minden olyan képzés mintatantervében, amelyben a ta ntárgy szerepel." 
 
b). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy a Tartószerkezete k modellezése c. tantárgy 
(BMEEPSTA501) felvételének el őzetes követelményei közül kikerül a 
Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) teljesíté se, helyette el őzetes 
követelményként bekerül a Szilárdságtan 2 c. tantár gy (BMEEPSTA401) 
teljesítése és a Szilárdságtan alapszigorlat egyide jű felvétele, valamint a 
tantárgykövetelménybe bekerül a vizsgára bocsátás f eltételeként a 
Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) teljesíté se minden olyan képzés 
mintatantervében, amelyben a tantárgy szerepel."    
 
c). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Épületszerkeze ttan 2. c. tantárgy 
(BMEEPESA301) felvételének el őzetes követelményei közül kikerül a Bevezetés 
a tartószerkezet-tervezésbe c. tantárgy (BMEEPSTA10 1) teljesítése, helyette 
bekerül a Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe tan tárgy aláírásának el őzetes 
megszerzése és vagylagos el őzetes követelményként a Fundamental of 
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Structures c. angol nyelv ű tantárgy (BMEEPSTG201) teljesítése minden olyan 
képzés mintatantervében, amelyben a tantárgy szerep el."    
 
d). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy A Rajz 9 c. tantá rgy (BMEEPRAT902) 
előzetes követelményei közül kikerül a tervez ői szakirány (3N-M-TE).  
 
e). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy a tervez ői szakirány Épületszerkezettan 
szigorlat (BMEEPEST899) c. tantárgyának el őzetes követelménye közül kikerül 
az Épületszerkezettan alapszigorlat (BMEEPESA599). 
 
f). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy a tervez ői szakirány Tanszéki terv 2 
(BMEEPxxT701) és Tanszéki terv 3 (BMEEPxxT711) c. t antárgyak el őzetes 
követelményei közül kikerül a tervez ői szakirány (3N-M-TE).  
 
g). „A Kari Tanács úgy dönt, hogy a Városépítészet 1. (BMEEPUIA501) c. 
tantárgy el őzetes követelményei közül kikerül a Középülettervez és 1 
(BMEEPKOA301) c. tantárgy. 
 
h). "A Kari Tanács úgy dönt, hogy a jelen el őterjesztés a)-g) javaslatai közül 
elfogadottakban leírt módosításokat a KHK hozzájáru lásával el őször a 2014/15 
tanév 2. szemeszterében induló kurzusokra kell alka lmazni, minden olyan 
képzés mintatantervében, amelyben a megadott tantár gy szerepel." 
 
Felelős: Dékáni Hivatal 
Határidő: 2014. december 26. 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat fogadja el! 
 
 
Budapest, 2014. november 19. 
 
  
 Dobszay Gergely sk. 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 


