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E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S  
 

Előterjesztés a Kari Tanács 2016. szeptember 21-i ülésére 

 

 

J A V A S L A T 

 

Javaslat a BME Építészmérnöki Kar 2017 szeptemberében induló ÉPÍTÉSZ 

MESTERKÉPZÉSI SZAK angol és magyar nyelven – a 139/2015. (VI. 9.) Korm. 

rendelet kiadásával megszüntetett, a kar által korábban indított mesterképzési szakok 

jogutódjaként az új KKK szerinti: építészeti tervezés és belsőépítészet, várostervezés és 

főépítész, szerkezettervezés, műemlékvédelem és rekonstrukció, építészeti ökológia, 

ingatlanfejlesztés és épületüzemeltetés, építészeti informatika specializációk 

meghirdetésével – történő indítására. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Molnár Csaba DLA dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 15. 

 

 

 

  



I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 
 

 A 2015-ben lezajlott „szaktisztítási” eljárás eredményeként A felsőoktatásban szerezhető képesítések 

jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben a magyarországi 

építészképzést érintően jelentős változások mentek végbe.  

Ennek értelmében az Építészmérnök alapszak (BSc) megmaradt, de az addig 8 féléves időtartam (240 kr) 7 

félévre (210 kr) módosult.  

Az Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésnek csak a neve változott Építészmérnöki Osztatlan 

szakra.  

Az Ingatlanfejlesztő Építészmérnöki, a Szerkezettervező Építészmérnöki, a Tervező Építészmérnöki, az 

Urbanista Építészmérnöki, a Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnöki és a Belsőépítész Környezettervező 

művész mesterképzési szakok megszűntek, és helyettük– az addig 3 félév (90 kr) időtartamú képzések helyett - 

egy darab 4 féléves (120 kr) Építész Mesterképzési szak jött létre. 

Az építészképző felsőoktatási intézmények megalakították a Magyar Építészképző Intézmények Fórumát, és 

közös erővel kidolgozták a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben fentiekben meghatározott és megváltozott összes 

képzésre az új Képzési és Kimeneti Követelményeket, melyek a 18/2016 (VIII.5) EMMI rendeletben lettek kiadva. 

E munka során figyelembe vettük az építészképzésekre vonatkozó európai direktívát is.  

A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 10. § (7) pontja értelmében: 

„(7) Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak 

képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e 

rendelet hatályba lépésekor 

a) az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és 

b) az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki 

vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész 

környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az 

oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.” 

E bekezdés alapján, és a 18/2016 (VIII.5) EMMI rendelet alapján az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatta 

karunkat arról, hogy az az Építészmérnök alapszak (BSc) és az Építészmérnöki Osztatlan szak esetében az OH 

hivatalból intézi a nyilvántartásba vételt, ezekben az esetekben az intézménynek nincs tennivalója.  

Az Építész mesterképzési szak esetében azonban a 2017A-s meghirdetéséhez 2016. szeptember 30-ig kellett 

a felsőoktatási intézménynek benyújtani a képzésindítás nyilvántartásba vételi kérelmét a FIR rendszeren 

keresztül. E feladatot a Vezetői Értekezleten született állásfoglalás alapján a Rektor által kiadott nyilatkozattal 

teljesítette az egyetem. A szenátus határozatát hiánypótlásként nyújtjuk be. Az OH tájékoztatás alapján e 

kérelemindítás automatikus (MAB nélküli) regisztrációkérési eseteknek minősül, ezért MAB szakindítási anyag 

nem kell, de Szenátusi döntés az új KKK szerinti indításról igen. 

Az Építészmérnöki Kar a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, az új tantervek 

kidolgozása folyamatban vannak, és legkésőbb a Kari Tanács 2017. május 3-i ülésére a kar vezetése a Kari Tanács 

elé terjeszti elfogadásra. 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

 

Az előterjesztés célja, hogy az Építészmérnöki Kar 2017 szeptemberében indítani tudja az új KKK szerinti 

Építész Mesterképzési szakot - a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet kiadásával megszüntetett, a kar által korábban 

indított mesterképzési szakok jogutódjaként - az új KKK szerinti: építészeti tervezés és belsőépítészet, 

várostervezés és főépítész, szerkezettervezés, műemlékvédelem és rekonstrukció, építészeti ökológia, 

ingatlanfejlesztés és épületüzemeltetés, építészeti informatika specializációk meghirdetésével.  

Az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy a nyilvántartásba vétel a FIR rendszeren keresztül csak 2017. 

szeptember 14-vel vált elérhetővé és szerkeszthetővé, illetve a becsatolandó Szenátusi határozat pontos tartalma 

és az egyéb dokumentumok köre is ekkorra tisztázódott. 

  



C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

 

A Kari Oktatási Bizottság az előterjesztést véleményezésre megkapta. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

 

Az előterjesztés elfogadása esetén a Kar az új KKK alapján kidolgozott, valamint az időközben módosult és 

Szenátus által elfogadott BME TVSZ vonatkozó pontjainak megfelelő korszerű, a nemzetközi standardnak 

megfelelő BSc és MSc idegen (angol) nyelven is piacképes oktatás indítására is lehetőséget kap.  

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

 

Az előterjesztés elfogadásának közvetlen költségkihatása nincs. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódik az Építészmérnöki Kar dékánjának előterjesztése a Kari Tanács 2016. 

szeptember 21-i ülésére, az új KKK szerinti Építész Mesterképzési szak, az Építészmérnök alapszak (BSc) 

valamint Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan és jogutódja az Építészmérnöki Osztatlan szak 

szakfelelőseinek jóváhagyására.  

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar 2017 szeptemberében elindítandó új KKK szerinti 

Építész Mesterképzési szak magyar és angol nyelven történő indítására vonatkozó javaslatot elfogadja 

- a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet kiadásával megszüntetett, a kar által korábban indított 

mesterképzési szakok jogutódjaként - az új KKK szerinti: építészeti tervezés és belsőépítészet, 

várostervezés és főépítész, szerkezettervezés, műemlékvédelem és rekonstrukció, építészeti ökológia, 

ingatlanfejlesztés és épületüzemeltetés, építészeti informatika specializációk meghirdetésével.  

 

Felelős:  Molnár Csaba DLA, Építészmérnöki Kar dékán 

 

Határidő: Az intézményi kérelem indítás a FIR kérelem kezelőben legkésőbb 2016. szeptember 30. 

Részhatáridő: A Javaslat elfogadásáról szóló döntés Szenátus elé terjesztése 2016. október 24. 

 

Hatálybalépés ideje: 2016. szeptember 21.  

 

Kérem a Szenátust, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

Budapest, 2016. szeptember. 21. 

 

 

 

  Molnár Csaba DLA 

   dékán 

  Építészmérnöki Kar 
 

 


