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I.  

Az előterjesztés tartalmi követelményei 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A 2017. június 1-től hatályos a Szenátus X./4./2016-2017. (2017.V.29.) számú határozata 

a BME Felvételi Szabályzatáról. E szabályzat 4. § [A kari Felvételi Bizottság] (1) bekezdése 

szerint a kar a felvételi eljárás intézményi szakaszának szakmai előkészítése és felügyelete 

céljából Felvételi Bizottságot hoz létre. A (2) bekezdés szerint a Felvételi Bizottság legalább 

három, legfeljebb tizenegy oktató és legalább egy, legfeljebb három hallgató tagból áll. Oktató 

tagjait a dékán előterjesztése alapján a Kari Tanács választja legfeljebb öt éves időtartamra, 

hallgató tagját (tagjait) a kari Hallgatói Képviselet delegálja legfeljebb egy éves időtartamra. 

Elnöke, eltérő kari szabályozás hiányában az oktatásért felelős dékánhelyettes. Ügyrendjét 

maga állapítja meg. A (3) bekezdés szerint a Felvételi Bizottság javaslatot tesz a Kari Tanács 

részére a szakfelelőssel egyetértésben a mesterképzési, valamint a szakirányú továbbképzési 

szakok felvételi követelményeire és eljárásrendjére. Javaslatot tesz a Kari Tanács részére a kari 

felvételi szabályzatra és gyakorolja a BME Felvételi Szabályzatban, valamint a kari felvételi 

szabályzatban meghatározott hatásköröket. 

Jelenleg a karon sem testület nem állt fel, sem szabályzat nem rendelkezik az egyes 

képzések kari felvételi rendjéről, sajátosságairól, eljárásairól. A BME Felvételi Szabályzata 

alapján a kar vezetése úgy döntött, hogy az oktatási Bizottság jelentős terhelése miatt Kari 

Felvételi Bizottságot állít fel, melynek feladatait, a BME szabályzat egyértelműen rögzíti. 

A kar vezetése a Kari Felvételi Bizottság tagjaira vonatkozóan követelményként állapította 

meg, hogy tag csak az az oktató lehet, akinek doktori fokozata van. Az elnök a BME szabályzata 

szerint az oktatási dékánhelyettes. A kar vezetése célszerűnek látta, hogy a bizottság minimális 

létszámú legyen, mely az elnökön kívül 3 fő oktatót és 1 fő hallgatót jelent. Javasoltuk, hogy 

az oktatói létszámban a mindenkori dékáni hivatal vezetője – amennyiben oktatói státuszban 

van – legyen tag. A Bizottság oktató tagjainak megbízását 4 év időtartamra javasoljuk. 

A dékán a fennmaradó két oktatói tag személyére javaslatot kért a tervezési tanszékek 

képviseletében Habil. Alföldi György Dla egyetemi docens, a műszaki tanszékek 

képviseletében dr. Takács Lajos egyetemi docens úr részéről. 

 

A fentiek alapján a kar vezetése a bizottság további három oktató tagjára a következő 

javaslatot teszi: Dr. Lepel Adrienn, Jancsó Miklós Dla és dr. Vidovszky István. 
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Így a Kari Tanács támogató döntése esetén a Kari felvételi Bizottság összetétele 4 év 

időtartamra a következő lesz: 

 

Elnök:   Oktatási dékánhelyettes (dr. Nemes Gábor) 

Tagok:   dr. Lepel Adrienn (Dékáni hivatalvezető) 

    Jancsó Miklós Dla 

    dr. Vidovszky István 

    1 fő Kari Hallgatói képviselet által delegált tag (maximum 1 évre) 

    

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE  

Az előterjesztés célja a karon folyó képzések felvételi rendje testület által irányított és a 

felvételik eljárási szabályai átlátható, szabályozott formában rögzítettek legyenek.  

C) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A javaslat hatására a karon e feladatkörben folyó munka igazodni fog a BME és felsőbb rendű 

szabályokhoz. 

D) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A javaslat elfogadásának költségkihatása nincs. 

E) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

A Kari Felvételi Bizottság létrehozásáról a Tanszékvezetői Értekezlet 2017. október 31-i 

ülésén tárgyalt. A Kari Felvételi Bizottság összetételére vonatkozó javaslatról a Kari SZMSZ 20.§ 

(5) b) pontja értelmében listás, titkos szavazással hozta meg véleményét.  

A véleményező szavazás eredménye: 

A Tanszékvezetői Értekezlet 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, támogatta a javaslatot. 

A Kari Felvételi Bizottság létrehozásáról az Oktatási Bizottság 2017. november 2-i ülésén 

tárgyalt. A Kari Felvételi Bizottság összetételére vonatkozó javaslatról a Kari SZMSZ 20.§ (5) b) 

pontja értelmében listás, titkos szavazással hozta meg véleményét.  

A véleményező szavazás eredménye: 

Az Oktatási Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, támogatta a javaslatot. 

 

F) MELLÉKLET 

— 
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II.  

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar Felvételi Bizottság választott oktató tagjai 

4 év időtartamra: Dr. Lepel Adrienn, Jancsó Miklós Dla, dr. Vidovszky István legyenek. 

 

Felelős: Molnár Csaba Dla, dékán 

Határidő:  2017. november 10. 

 

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

 

Budapest, 2017. november 03. 

 

Molnár Csaba Dla  

dékán 

 

 


