
A BME Építészmérnöki Kar 

2015/16 évi Szakirány-választási eljárásának 

MEGHIRDETÉSE 

 

Az Építészmérnöki Kar 2015/16 évi szakirány választási eljárásának jelenleg hatályos 

szabályait a Kari Tanács által 2013.11.27.-én elfogadott "Szakirány Szabályzat" írja le.  

A Szakirány választási eljárásban csak az osztatlan nappali képzésben részt vevő hallgatók 

vehetnek részt. A Szabályzat 7.§(3)-ban leírt átmeneti szabálya a BSC képzésben részt vevő 

hallgatóknak az eljárásban történő részvételének lehetőségét írja le, azonban a BME Felvételi 

és Átvételi Szabályzatának (FSZ) legutóbbi módosítása szerint az FSZ 7. §. (6) szerint "Átvétel 

csak (...) azonos végzettségi szintet eredményező szakok között történhet (...)". Mivel ez a 

módosítás az Nftv. 42. § (6) bek. és 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 52. § (4) bek. szerint az új FSZ 

kötelező eleme, és nem állapít meg átmeneti szabályt a már korábban felvettekre, ezért a BSC-

s hallgatók átvétele az osztatlan képzésre, így a szakirányra kerülés nem lehetséges. 

Passzív státuszú hallgatók a 3.§(3) szerint részt vehetnek az eljárásban.  

A Szabályzat 2.§(1) alapján az eljárás lebonyolítását a Dékáni Hivatal szervezi. A Szakirány 

választási eljárás lebonyolítása a korábbi évektől eltérően fog történni, melyről külön 

tájékoztatón fogunk részletes ismertetést adni. 

A Szabályzat 2.§(2) szerint a Dékán kinevezi az egyes szakirányokért felelős koordinátorokat: 

 - tervezői szakirány: DLA Balázs Mihály (Középülettervezési Tanszék) 

 - szerkezeti szakirány: Sajtos István PhD (Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék) 

A Szabályzat 4.§ szerint a jelentkezőknek a két szakirányra vonatkozó egységes 

követelményeknek, az egyes szakirányra vonatkozó kritériumkövetelményeknek, és a sorrendet 

meghatározó speciális követelményeknek kell megfelelniük.  

Az előzetes szűrések alapján a szakirányra jelentkezők matematikailag esélyes létszáma 219 fő, 

de ebből az eddigi tapasztalatok alapján nem mindenki teljesíti a kritérium feltételeket. 

Az 5.§(2) szerint a Dékán a szakirány választásra esélyes hallgatók számának szűrése alapján, 

a koordinátorokkal egyeztetve, a KTB véleményét figyelembe véve meghatározta az egyes 

szakirányok kapacitásszámát:  

 - tervezői szakirányon: 115 fő 

 - szerkezeti szakirányon: 83 fő 

Összesen 198 fő, mely a három évvel korábban felvett létszámhoz képest +10%-ot jelent. 

Az egyes szakirányok ismertető anyagainak elektronikus közzétételének határideje:  

 2015.október 30. Péntek 12:00. 

A szakirány választási eljárásra való jelentkezés határideje: 

 2015. december 21. Hétfő, 12:00 

A további részhatáridőket és a jogorvoslat rendjét a Szabályzat 5.§ írja le. 

 

2015. 10.07.       dr. Dobszay Gergely  

        okt. dékánhelyettes 

 

http://www.epitesz.bme.hu/files/doc/dekani/KariTanacs/2013_11_27/8_napirend_szakirany_szab/szakirany_szab_terv_obelf_131010_20131125.pdf

