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ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2016. november 2-i ülésére 

 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: 

Az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési 
szak osztatlan képzésnek és annak jogutódjaként 2017. szeptember 1 -jén 
induló Építészmérnöki osztatlan szak, valamint az Építészmérnöki alap-
képzési szak (BSc) és a 2017. szeptember 1-jén induló Építész mesterkép-
zési szak (MSc) szakbizottság kijelölésére. 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: 

  Tanszékvezetői Tanács 

 Gazdasági Bizottság 

 Oktatási Bizottság 

 Tudományos Bizottság 
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A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI:  

A 2015-ben lezajlott „szaktisztítási” eljárás eredményeként A felsőoktatásban sze-
rezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben a magyarországi építészképzést érintően jelen-
tős változások mentek végbe.  

Ennek értelmében Az Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésnek 
csak a neve változott Építészmérnöki osztatlan szakra. Az Építészmérnök alapszak 
(BSc) megmaradt, de az addig 8 féléves időtartam (240 kr.) 7 félévre (210 kr.) módo-
sult. Az Ingatlanfejlesztő Építészmérnöki, a Szerkezettervező Építészmérnöki, a Ter-
vező Építészmérnöki, az Urbanista Építészmérnöki, a Forma- és Vizuális Környezet-
tervező 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. rende-
letben 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. 

Az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa 2016. szeptember 21-i ülésén megtárgyalta 
és 

22 igen 3 nem 4 tartózkodás 

100 %-os szavazati aránnyal támogatta azt a javaslatot, hogy az Építészmérnöki Kar 
2017. szeptemberében elindítandó új KKK szerinti Építész Mesterképzési szak ma-
gyar és angol nyelven történő indítására vonatkozó - a 139/2015. (VI. 9.) Korm. ren-
delet kiadásával megszüntetett, a kar által korábban indított mesterképzési szakok jog-
utódjaként - az új KKK szerinti: építészeti tervezés és belsőépítészet, várostervezés 
és főépítész, szerkezettervezés, műemlékvédelem és rekonstrukció, építészeti ökoló-
gia, ingatlanfejlesztés és épületüzemeltetés, építészeti informatika specializációk 
meghirdetésével. 

Az Egyetem Szenátusa 2016. október 14-ig lezajlott levélszavazás keretében 

25 igen 0 nem 1 tartózkodás 

96 %-os szavazati aránnyal támogatta azt a javaslatot, hogy az Építészmérnöki Kar 
2017. szeptemberében elindítandó új KKK szerinti Építész Mesterképzési szak ma-
gyar és angol nyelven történő indítására vonatkozó - a 139/2015. (VI. 9.) Korm. ren-
delet kiadásával megszüntetett, a kar által korábban indított mesterképzési szakok jog-
utódjaként - az új KKK szerinti: építészeti tervezés és belsőépítészet, várostervezés 
és főépítész, szerkezettervezés, műemlékvédelem és rekonstrukció, építészeti ökoló-
gia, ingatlanfejlesztés és épületüzemeltetés, építészeti informatika specializációk 
meghirdetésével. 
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Az Oktatási Hivatal 2016. október 17-én kelt Határozatában az új Építész Mester-
képzési szakot nyilvántartásba vette. 

Az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa 2016. szeptember 21-i ülésén megtárgyalta 
és 

22 igen 3 nem 4 tartózkodás 

75,9 %-os szavazati aránnyal támogatta azt a javaslatot, hogy az Építészmérnöki mes-
terképzési szak osztatlan képzés és annak jogutódjaként a 2017. szeptember 1-én 
induló Építészmérnöki osztatlan szak szakfelelőse Molnár Csaba DLA egyetemi do-
cens legyen, valamint 

25 igen 2 nem 3 tartózkodás 

83,3%-os szavazati aránnyal támogatta azt a javaslatot, hogy az Építészmérnöki Kar 
által gondozott Építészmérnöki alapképzési szak (BSc) és a 2017. szeptember 1-jén 
induló Építész Mesterképzési szak (MSc) szakfelelőse Dr. Nemes Gábor egyetemi do-
cens legyen. 

 

Az Egyetem Szenátusa 2016. október 24-i ülésén megtárgyalta és 

22 igen 0 nem 0 tartózkodás 

100 %-os szavazati aránnyal támogatta azt a javaslatot, hogy az Építészmérnöki mes-
terképzési szak osztatlan képzés és annak jogutódjaként a 2017. szeptember 1-jén 
induló Építészmérnöki osztatlan szak szakfelelőse Molnár Csaba DLA egyetemi do-
cens legyen, valamint 

23 igen 0 nem 0 tartózkodás 

100 %-os szavazati aránnyal támogatta azt a javaslatot, hogy az Építészmérnöki Kar 
által gondozott Építészmérnöki alapképzési szak (BSc) és a 2017. szeptember 1-jén 
induló Építész Mesterképzési szak (MSc) szakfelelőse Dr. Nemes Gábor egyetemi do-
cens legyen. 

A Képzési Szakbizottság létrehozására és összetételére vonatkozóan a BME Kép-
zési Kódex rendelkezik. A Képzési Kódex 5. § (3) és (4) pontjai foglakoznak részlete-
sen a Képzési Szakbizottság feladatával és létrehozásának módjával. A (4) pont értel-
mében: „Alapképzés és mesterképzés esetén az irányítást ellátó kar Szakbizottságot 
hoz létre, amelynek legalább egy tagja külső szakember, vezetője a szakfelelős. A 
szakbizottság feladatait az 5. § (3) szerint látja el. A szakbizottság oktató, külső szak-
ember tagjait és vezetőjét a dékán nevezi ki, ügyrendjét maga készíti el. A szakbizott-
ság tagjait és vezetőjét a Kari Tanács előzetesen véleményezi. A Kari Hallgatói Kép-
viselet a szakbizottságba egy hallgatót delegálhat. A szakbizottság a képzés megszün-
tetéséig működik.”  
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A Karon egy képzésünk esetében sem állt fel szakbizottság, annak ellenére, hogy 
erre a Képzési Kódex létezése óta szükség lett volna. E jelentős hiányt kívánjuk bepó-
tolni, melyet nem csak a szabálynak való megfelelés, hanem a karon végbemenő re-
form folyamatok is indokolnak.  

A kari vezetés úgy döntött, hogy a kifutó önálló MSc képzéseink esetében a szak-
felelősöket nem változtatja meg, és a képzési szakbizottságokat sem hozza már létre. 
Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az osztatlan és a kétlépcsős képzéseink jelenleg és 
várhatóan a jövőben is (amennyiben azokat fent tudjuk tartani párhuzamosan) tartalmi, 
oktatásszervezési és fenntarthatósági szempontok miatt erős átfedésben vannak-lesz-
nek, ezért a kétfajta képzéshez tartozóan a szakbizottság tagjai azonosak lesznek, 
míg az elnökük, a szakfelelősök változni fognak. E modell segítheti azt, hogy a képzé-
seink kapcsán mindig koherens döntéseket tudjunk hozni. 

Fentiek szellemében a szakbizottságainkba az alábbi tagokat kívánjuk kinevezni: 

Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzés és annak jogutódjaként a 
2017. szeptember 1-jén induló Építészmérnöki osztatlan szak szakbizottság tagjai: 
 
Elnök, szakfelelős:  Molnár Csaba DLA, egyetemi docens 
Oktató, kutató tagok: Dr. Vukoszávlyev Zorán, egyetemi docens 
    Dr. Várkonyi Péter, egyetemi docens 
    Dr. Vidovszky István, adjunktus 
    Szabó Levente DLA, adjunktus 
    Szabó Árpád DLA, egyetemi docens  
Külső szakember tagok: Dr. Reith András, okleveles építészmérnök 
    Tima Zoltán, Ybl Miklós-díjas okleveles építészmérnök  
Hallgatói Képviselet:  Delegált tag 
 
 

Építészmérnök alapszak (BSc) valamint a 2017. szeptember 1-jén induló Építész 
Mesterképzési szak szakbizottsága: 
 
Elnök, szakfelelős:  Dr. Nemes Gábor, egyetemi docens 
Oktató, kutató tagok: Dr. Vukoszávlyev Zorán, egyetemi docens 
    Dr. Várkonyi Péter, egyetemi docens 
    Dr. Vidovszky István, adjunktus 
    Szabó Levente DLA, adjunktus 
    Szabó Árpád DLA, egyetemi docens  
Külső szakember tagok: Dr. Reith András, okleveles építészmérnök 
    Tima Zoltán, Ybl Miklós-díjas okleveles építészmérnök  
Hallgatói Képviselet:  Delegált tag 
 

Az előterjesztéshez becsatoltuk az oktató, kutató és külső szakember tagok 
szakmai önéletrajzait. 
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B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

 Az előterjesztés célkitűzése az, hogy az Építészmérnöki Kar által gondozott 
szakok szakbizottságai olyan személyek legyenek, akik egyrészt oktatói, kutatói, alko-
tói teljesítményük alapján kellő ismerettel és nyitottsággal rendelkeznek a szak gon-
dozásával kapcsolatos feladatok ellátásához, illetve koruknál fogva több képzési cik-
lusban is el tudják látni a szakbizottsági feladataikat. 
 

C) VÁRHATÓ HATÁSOK 

 
 Az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési szak osz-
tatlan képzés és annak jogutódjaként a 2017. szeptember 1-jén induló Építészmérnöki 
osztatlan szak valamint az Építészmérnöki alapképzési szak (BSc) és a 2017. szept-
ember 1-jén induló Építész Mesterképzési szak (MSc) a Képzési Kódexnek megfele-
lően szabályosan tudja feladatait ellátni és a szakok gondozása a BME által elvárt 
módon biztosítottá válik. 
 

D) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

 
 A javaslat elfogadásának nincsen költséghatása. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan 
képzés és annak jogutódjaként a 2017. szeptember 1-jén induló Építészmérnöki osz-
tatlan szak, valamint az Építészmérnök alapszak (BSc) valamint a 2017. szeptember 
1-jén induló Építész Mesterképzési szak szakbizottság alábbi oktató, kutató és külső 
szakember tagjainak dékáni kinevezését támogatja. 

 
Oktató, kutató tagok: Szabó Árpád DLA, egyetemi docens  

Szabó Levente DLA, adjunktus  
    Dr. Várkonyi Péter, egyetemi docens 
    Dr. Vidovszky István, adjunktus 

Dr. Vukoszávlyev Zorán, egyetemi docens 
 
Külső szakember tagok: Dr. Reith András, okleveles építészmérnök 
    Tima Zoltán, Ybl Miklós-díjas, okleveles építészmérnök 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dékán 

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

 
Budapest, 2016. október 24. 

 

 Molnár Csaba DLA sk. 
 dékán 
 (előterjesztő) 


