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Az előterjesztés rövid összefoglalása:  

Az NFTV, annak végrehajtási rendelete, valamint a BME Felvételi és Átvételi 

Szabályzatának közelmúltban megtörtént változásai következtében a kari szabályozás 

aktualitását vesztette, a felsőbb szintű szabályozások a kérdéskörben megfelelő kereteket 

biztosítanak, a kari szabályozásra a továbbiakban nincs szükség, ugyanakkor az osztatlan 

képzésről a BSC képzésre való átvételt feleslegesen gátolja, ezért a meglévő kari szabályozás 

hatályon kívül helyezését javaslom. 

 

Háttér, részletek:  

Az eddigi kari szabályozás egyes pontjai az alábbiak szerint kerülnek szabályozásra: 

  

 eddigi kari szabályozás jelenlegi szabályozás 

1 A BME Építészmérnöki Kar jelen szabályzata a BME 

Felvételi és átvételi szabályzatához kapcsolódó, a kari 

sajátosságokból adódó kiegészítéseket foglalja össze.  

A BME Felv. és Átv. 

szabályzat folyó év szept. 28-

án megújult. 

2 A BME más karairól és más szakirányú 

(építészmérnöki) egyetemi képzésből való átvétel 

előfeltétele min. 2 félév elvégzése, a megelőző két félév 

mindegyikében a látogatott kar tantervmintájában 

meghatározott tantárgyakból elért legalább 30 

kreditpont és legalább 3,5 súlyozott átlagú tanulmányi 

eredmény.  

Szabályozza a BME FSZ 7. §. 

(2) és (3) pontja, helyenként 

indokolatlanul szigorú, de az 

(5) pont is megfelelő garanciát 

nyújt az átvételt kérők 

szűrésére.  

3 A BME más karairól és más külső intézményből való 

átvétel csak azonos képzési szintre lehetséges. Más 

osztatlan képzésben részt vevő hallgató kérheti a Kar 

alap (BSc) képzésére való felvételét is.  

ld: BME FSZ 7. §. (6) pont. 

4 Az átvétel feltétele a Kar aktuális felvételi 

követelményeinek teljesítése, tehát az előírt érettségi 

tárgyak és szintek teljesítése.  

ld: BME FSZ 7. §. (1) pont. 

5 Az (2) és (3) pont szerint átvételt kérő hallgatónak 

szabadkézi rajzból felvételi különbözeti vizsgát kell 

tennie, ennek eredményessége az átvétel feltétele. Ez 

alól kivételt képeznek azok, akik a más intézményekbe 

történt felvételük évében az átvételi kérelem beadását 

megelőző 3 éven belül a BME Építészmérnöki Karon 

eredményes felvételi rajzi képességvizsgát tettek.  

ld: BME FSZ 7. §. (1) pont, a 

rajzi felvételi alól mentesítés 

nem indokolt, de a mentesítés 

kérvényekkel is kezelhető. 

6 Az átvételt a Kar dékánjához benyújtott kérvénnyel kell 

kezdeményezni. A korábbi felvételi és tanulmányi 

eredmények és a hallgatói jogviszony igazolását 

mellékletben kell a kérvényhez csatolni.  

ld: BME FSZ 7. §. (5) pont. 

7 Az átvételről a Kari Tanulmányi Bizottság 

meghallgatásával a dékán dönt.  

ld: BME FSZ 7. §. (5) pont. 

 

 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  

BME FSZ: http://www.kth.bme.hu/document/1434/original/BME_FSZ_20151001.pdf 
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Várható költségkihatások: 

Az előterjesztésnek közvetlen költség kihatása nincsen. Az osztatlan képzésről a BSc 

képzésre történő átvétel megkönnyítése ugyanakkor segít a hallgatók megtartásában, így a 

Kar szempontjából anyagi előnnyel is jár. 

 

Határozati javaslat: 

„ A Kari Tanács a Kari Átvételi Szabályzatot hatályon kívül helyezi" 

 

Felelős: Dékáni Hivatal 

Határidő: azonnal 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 

 

Budapest, 2015. október 7. 

 

  

 Dobszay Gergely sk. 

 (e l ő t e r j e s z t ő) 


