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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása:   Molnár Csaba DLA dékán, szakfelelős 

Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2018. február 28-i ülésére 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Javaslat  

a  

„Diplomamunka készítés és a Záróvizsga (Diplomavédés) követelményei 

(továbbiakban: Diplomaszabályzat) az Építészmérnöki osztatlan 

mesterképzésen, a 4 féléves Építész (MSc) mesterképzésen”  

című szabályzat elfogadására 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Kari Oktatási Bizottság 

Tanszékvezetői Értekezlet 

Szakbizottság 

Oktatási Igazgatóság 

 

Budapest, 2018. február 22.  
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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényhez kapcsolódó 87/2015. Korm. 

rendeletének eleget téve szükségessé vált az Építészmérnöki osztatlan, továbbá az Építész 

mesterképzési szakok diplomamunka készítés és diplomavédés feltételeinek, illetve 

szabályrendszerének módosítása.  

A korábbi diplomaszabályzat nem teljesen egyértelmű vagy félreértelmezhető részei már az 

előző félévben pontosításra kerültek. Az így elkészült módosított diplomaszabályzat lehetővé 

tette a követelmények racionalizálását, a speciális tartalmi többlet egyértelművé tételét, így 

az átláthatóbbá és tervezhetőbbé vált az oktatók és a hallgatók számára. Azonban annak 

alkalmazása során újabb értelmező Dékáni Utasításokra volt szükség.  

A módosított diplomaszabályzat és az értelmező Dékáni Utasítások precíz, ellentmondásoktól 

mentes, egységes szerkezetbe foglalására természetes igény mutatkozik, így készült el a most 

előterjesztésre kerülő szabályzat.  

Új elemekként jelennek meg a „specializációs diplomamunka” és „kiválósági diplomamunka” 

fogalmak. Ezzel mód nyílik arra, hogy a mesterképzési szak specializációihoz igazodhasson a 

hallgató diplomamunkája. A kiválósági diplomamunka lehetővé teszi, hogy az Egyetem 

Intézményfejlesztés Terve, az Új Nemzeti Kiválósági Program és a Felsőoktatási Intézményi 

Kiválósági Program célkitűzéseit is figyelembe véve a Kar támogassa azon kiváló hallgatóit, 

akik az általános építészmérnöki ismeretek elsajátítása mellett valamely, a karon művelt 

diszciplínában – a tanulmányaik során és mellett – kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

Az egységes szerkezetű diplomaszabályzat rugalmasságot igénylő passzusait a szabályzat 

mellékleteiben helyeztük el, és azokért – a Kari Tanács helyett – az illetékes bizottságok 

lesznek felelősek. 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSE  

Az előterjesztés célja, hogy az Építészmérnöki osztatlan, továbbá az Építész mesterképzési 

szak diplomamunka készítés és védés szabályrendszere megfeleljen a vonatkozó törvényi 

előírásoknak, valamint a specializációk igényeinek.  

További cél, hogy a korábban módosított szabályzatot és az ahhoz csatlakozó értelmező 

Dékáni Utasításokat egyetlen dokumentumban kezeljük.  
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C) A KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A szabályzat módosításait áttanulmányozta, javaslatokkal élt és véleményezte a Tanszékvezetői 

Értekezlet, a Kari Oktatási Bizottság, Szakbizottság valamint a Hallgatói Képviselet. A most elkészült 

szabályzattal – többségi szavazással – egyetértettek. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A módosító intézkedések a diplomaszabályzatot átláthatóbbá, könnyen kezelhetővé teszik. Az 

egységes szabályozás az osztatlan és a mesterképzési szak hallgatóinak, továbbá az oktatóknak 

egyaránt tervezhetőbb diplomamunka-készítést tesz lehetővé. 

A „specializációs” és „kiválósági” diplomamunka-típusok bevezetésével a hallgatók választási 

lehetősége megnő, mivel az egyéni érdeklődés és a specifikus tehetség is figyelembe vehető. 

A mellékletek Kari Tanács hatásköréből kivonásával a szabályzat könnyebben adaptálható az 

esetlegesen változó követelményekhez, szabályokhoz. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A módosítás elfogadásának nincsen költségkihatása. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Az előterjesztés a következő szakmai anyagokhoz kapcsolódik: 

 BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

 „A diplomamunka-készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME 

Építészmérnöki Karán az Építészmérnöki osztatlan mesterképzésen 2017. (egységes 

szerkezetben a Kari Tanács 2017. május 31-i, 2017. szeptember 28-i és 2018. január 

24-i ülésén hozott határozatokkal)” című szabályzat 

 „A diplomamunka-készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME 

Építészmérnöki Karán az Ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a Szerkezettervező 

építészmérnöki, a Tervező építészmérnöki és az Urbanista építészmérnöki 

mesterképzéseken 2017.” című szabályzat 

 „A diplomatervekhez tartozó szakági műszaki leírások és kiemelt műszaki szakági 

munkarész, tervfejezetek részletes, speciális tartalmi követelményeiről” című 9/2017. 

(09. 22.) sz. Dékáni Utasítás 

 „A diplomatervekhez tartozó opponensi vélemény (bírálat) kötelező tartalmi 

követelményei” című 10/2017. (09. 22.) sz. Dékáni Utasítás 

 „A diplomatervezés tárgy és a záróvizsga (diplomavédés) értékelésének rendje és 

ütemezése BME Építészmérnöki karán az Osztatlan Építészmérnöki szakon és az 

Ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a Szerkezettervező építészmérnöki, a Tervező 
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építészmérnöki és az Urbanista építészmérnöki mesterképzéseken” című és 2018. 

január 26-án módosított 13/2017. (10. 06.) sz. Dékáni Utasítás 

 

G) MELLÉKLET 

„Diplomamunka készítés és a Záróvizsga (Diplomavédés) követelményei az Építészmérnöki 

osztatlan mesterképzésen, a 4 féléves Építész (MSc) mesterképzésen” című szabályzat  

 

 

 

 

II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

 

elfogadja az Építészmérnöki osztatlan mesterképzés és a 4 féléves Építész mesterképzés 

egységes szerkezetbe foglalt diplomaszabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot, és 

azt 2018. szeptember 1-től kezdődően bevezeti. 

 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

Hatálybalépés ideje:   2018. szeptember 1. 

 

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

 

Budapest, 2018. február 22. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán, szakfelelős 

 


