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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A 2017. március 1-től hatályos BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata (BME TVSZ) 54-55. §-a 

rendelkezik az átvétel szabályairól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az 

54. § (6) pontja alapján a Karnak lehetősége van a TVSZ szabályaitól eltérni: 

(6) A (4) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá az (5) bekezdés a) és b) pontjában meg-

határozottaknál a kar az általa gondozott szakok esetében szakonként eltérő követelményeket 

is előírhat, melyeket köteles az átvételi döntés lehetséges legkorábbi időpontja előtt legalább 

hat hónappal a kar honlapján közzétenni. 

Az Építészmérnöki alapképzés képzési és kimeneti követelményei a 18/2016. EMMI rendelet 

szerint megváltoztak, a képzési idő egy félévvel rövidebb lett, ennek következtében a 

tanulmányi rendszerben is új képzés jött létre. Számos, a korábbi nyolc féléves BSc képzésen 

levő hallgató számára előnyösebb lehet átjelentkezni az új, hét féléves képzésre, és ezzel 

csökkenteni a felhasználandó állami támogatású féléveinek számát. Várható tehát, hogy vagy 

átjelentkezéssel, vagy újrafelvétellel megpróbálnak átkerülni az új képzésre. 

Az Építészmérnöki Kar tervezett tantervreformjának megvalósulása szintén eredményezheti 

az átvételi kérelmek számának emelkedését. 

Az átvétel kari szabályait a Dékáni Hivatal gondozza, és a Kar Dékánja adja ki Dékáni Utasítás 

formájában. 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

A Kar képzéseire kétféleképpen lehet bekerülni, egyrészt felvételi eljárás során, másrészt 

átvétellel, akár a Karon, akár az Egyetemen belülről, akár az Egyetemen kívülről. A javasolt 

szabályzat célja, hogy a Karon belül lehetőség szerint megkönnyítse az átjelentkezést, így a 

hallgatók ne újrafelvétel során kerüljenek az új, számukra vonzóbb képzésre.  

Ezen cél érdekében az átvétel szabályait úgy fogalmaztuk meg, hogy a Kar alap- és osztatlan 

szakos hallgatói szinte akadály nélkül átkerülhessenek a Vhr. rendelkezéseinek megfelelően az 

azonos képzési szintű új képzésre. A Karon kívülről átjelentkezés feltételeit azonban úgy 

határoztuk meg, hogy a felvételi követelményeket teljesíteni kelljen, azaz ne lehessen a 

felvételi ponthatárt illetve a kritériumként meghatározott rajzi alkalmassági vizsgát 

megkerülni egy másik intézménybe történő felvétel után az átjelentkezéssel.  

A mesterképzésre való átjelentkezés feltételeit úgy fogalmaztuk meg, hogy azok a felvételi 

vizsgához mérhetők legyenek.  
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C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A különböző hosszúságú alapképzések közötti átvétel kari kapacitásra gyakorolt hatásairól az 

EMMI állásfoglalását kértük. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatási Képzési 

Főosztályvezetője állásfoglalása alapján a képzési szinten belül nem változik a létszám, így az 

átvétel ebből a szempontból nem aggályos. 

Az előterjesztést a Kari Oktatási Bizottság és a Tanszékvezetői Értekezlet véleményezte.  

A KOB a szabályzatra vonatkozó javaslatot 2017. szeptember 13-i ülésén megvitatta és 

egyhangúlag megszavazta.  

A Tanszékvezetői Értekezlet a szabályzatra vonatkozó javaslatot 2017. szeptember 6-i ülésén 

megvitatta és annak elfogadását egyhangúlag javasolta. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A hallgatók az újrafelvétel helyett átjelentkezéssel próbálnak meg átkerülni a nyolc féléves 

alapképzésről a hét félévesre. Várhatóan a hallgatók legnagyobb része élni fog ezzel a 

lehetőséggel, így nem lesz szükséges a kétféle képzést hosszú ideig párhuzamosan futtatni.  

Ez a folyamat akkor is szerencsés, ha a tantervreform kapcsán sikerül egy a mainál sokkal 

vonzóbb tantervet kialakítani. 

A Karon kívülről érkező hallgatók esetén a minőségi szűrő továbbra is fennmarad. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának közvetlen költségkihatásainak vizsgálatánál a 

következőket kell figyelembe venni: 

- A nyolc féléves képzésről hét félévesre való átjelentkezés csökkenti a Kar oktatás után 

járó bevételeit. 

- Ha a hallgatók átvétel helyett újrafelvétellel kerülnek be az új képzés(ek)re, csökkentik 

a Kar hallgatói kapacitásszámát, a felvételi során potenciális új bekerülőktől veszik el a 

helyet, ezzel szaktól függően legalább hét félévnyi oktatás utáni bevételtől fosztják 

meg a Kart. 

- Amennyiben az átvétellel minimalizálni lehet két eltérő képzés párhuzamosan 

futtatását, a képzés hatékonyságának növekedésével további megtakarítások érhetők 

el.  

Ezek alapján az előterjesztés gazdasági hatásai inkább pozitívak. 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Az előterjesztés elsősorban a TVSZ-hez kapcsolódik, az abban megfogalmazott lehetőség 

szerint.  
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F) MELLÉKLETEK 

Dékáni Utasítás tervezet Az Átvétel szabályairól az Építészmérnöki Kar Nappali, magyar nyelvű 

képzésein 

 

 

 

II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Az Átvétel szabályairól az Építészmérnöki Kar Nappali, 

magyar nyelvű képzésein című előterjesztést. 

 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

Határidő:    a Dékáni Utasítás kiadása 2017. szeptember 21. 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2017. szeptember 13. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

 


