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Az előterjesztés címe 

Az Építéskivitelezés-szervezés 4. tantárgy követelményének megváltoztatása az 

Építészmérnöki alapképzésben (3N-A0). 
 

 

I.  

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS INDOKAI, ELŐZMÉNYEI 

 

Az Építészmérnöki Kar osztatlan képzés szerkezeti szakirány specializációján és az Építészmérnöki alapképzésen 

jelenleg kötelező tantárgy az Építéskivitelezés-szervezés 4. (BMEEPEKK801) 2+2v.  

A TVSZ 28. § (2) pontja alapján: „A hat félévnél hosszabb képzési idejű alapképzési szak mintatantervében az 

utolsó félévre előírt tantárgyak között nem lehet vizsgával záruló tantárgy.”  Ezen rendelkezés betartásához 

szükséges, a meglevő Építéskivitelezés-szervezés 4. tantárgy évközi jeggyel záruló változatának létrehozása az 

Építészmérnöki alapképzés számára. 

A módosításra javasolt tárgy a jelenlegi tantervekben: 

- Építéskivitelezés-szervezés 4. (BMEEPEKK801) 2+2v 4 kredit – kötelező tantárgy az Építészmérnöki 

osztatlan képzés szerkezeti szakirány specializáción és az Építészmérnöki alapképzésben  

A módosított tanterv javaslata: 

- Építéskivitelezés-szervezés 4. (BMEEPEKK801) 2+2v 4 kredit – kötelező tantárgy az Építészmérnöki 

osztatlan képzés szerkezeti szakirány specializáción  

- Építéskivitelezés-szervezés 4B (BMEEPEKB811) 2+2f 4 kredit – kötelező tantárgy az Építészmérnöki 

alapképzésben  

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

 

Cél a TVSZ 28. § (2) pontjának megfelelő tantárgy létrehozása az alapképzési szak mintatantervében.  

A jelen képzésben részt vevő hallgatók a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény (Nftv.) 

értelmében a felmenő rendszer alapján megválaszthatják tantárgyukat a fenti mintatanterv módosítás szerint. 



C) VÁRHATÓ HATÁSOK 

 

Az alapképzési szak mintatantervében az utolsó félévre előírt vizsgák kiküszöbölésével, ennek megfelelően az 

évközi jeggyel záruló Építéskivitelezés-szervezés 4. tantárgy létrehozásával biztosítható, hogy az alapképzés 

hallgatói a mintatanterv szerint haladva az utolsó félév vizsgaidőszakában csak a záróvizsgára és a diplomavédésre 

koncentrálhassanak. Ezáltal növelhető a képzést sikeresen befejező hallgatók száma. A vizsgák kiküszöbölésével 

a szorgalmi időszak végére hozható előre a végbizonyítvány meglétének ellenőrzése, a végbizonyítvány 

(abszolutórium) megszerzése is. 

Azok az alapképzésen lévő hallgatók, akik a 2016/17 tavaszi félévben kezdik az Építéskivitelezés-szervezés 4. 

tárgyukat, az évközi jeggyel záruló változatot hallgathatják. 

 

D) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

 

Az Építéskivitelezés-szervezés 4. tantárgy követelménye. 

 

II.  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács támogatja az Építéskivitelezés-szervezés 4. (BMEEPEKK801) 2+2v tárgy 

törlését az Építészmérnöki alapképzés (3N-A0) mintatantervéből, és ezzel párhuzamosan 

az Építéskivitelezés-szervezés 4B (BMEEPEKB811) 2+2f 4 kredit – kötelező tantárgy 

létrehozását az Építészmérnöki alapképzésben. 
 

Felelős: Nemes Gábor oktatási dékánhelyettes  

Hatálybalépés ideje: 2017. január 23.  

 

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

 
Budapest, 2017. január 2. 

   

 Molnár Csaba DLA 

 Építészmérnöki Kar 

 dékán 

 

 Dr. Nemes Gábor 

 Építészmérnöki alapképzési szak 

 szakfelelős 


