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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
Építészmérnöki Kar 

 

 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Mályusz Levente tanszékvezető,  

Horváth Bálint ÉPK HK elnök 

Szervezeti egység:     Építészmérnöki Kar 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Kari Tanács 2018. május 30-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe: 

Javaslat az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék tantárgyainak 

módosítására az osztatlan képzés 6. és 7. félévében 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: 

Kari Oktatási Bizottság 

Tanszékvezetői Értekezlet 

Osztatlan képzés Szakbizottsága 

 

Budapest, 2018. május 25.  



2 

 

I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

Az osztatlan képzésen az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék építéskivitelezés 

tárgyai jelenleg az 5.-7. félévben mindkét szakirány specializáción, párhuzamosan futnak 

(Építéskivitelezés-szervezés 1-3 tárgyak). Az egyetlen különbség a két specializáció között a 

jelenleg a 6. félévben oktatott Építéskivitelezés-szervezés 2 c. tárgy, amely a szerkezeti 

szakirány specializáción 4 kredites, és elméleti előadáson túl gyakorlat is kapcsolódik hozzá, a 

tervezői szakirány specializáción viszont mindössze 2 kredites, csak elméleti előadással 

rendelkező tárgy. 

A javaslat alapja ezen kreditkülönbség kiegyenlítése, tehát a jelenlegi tervezői specializáció 6. 

féléves építéskivitelezés-szervezés tárgyának 2 kreditről 4 kreditre bővítése, ezáltal az elméleti 

előadások gyakorlati órákkal való kiegészítése. Ez a tárgy jelenleg Építéskivitelezés-szervezés 

2 néven fut, azonban a Tanszék a jelenlegi Építéskivitelezés-szervezés 3 és Építéskivitelezés-

szervezés 2 tárgyak tematikájának átalakítását/cseréjét is tervezi, melynek része ezen 

kreditkiméretben történő szinkronizálás is. 

A változtatás a tervezői specializáción a jelenleg 6. féléves Műemlékvédelem c. tárgy 8. félévre 

történő áthelyezésével, két kreditnyi szabadon választható tárgy terhére egyszerűen, további 

oktatásszervezési pluszfeladatok nélkül kivitelezhető. A javaslat ilyen módon történő 

kivitelezése azért praktikus és kézenfekvő, mert szabadon választható típusú tárgyak jelenleg 

a 26 kreditesre csökkent Diplomatervezés miatt az előírt min. 5%-nál (15 kredit) nagyobb 

arányban, összesen 19 kreditkiméretben vannak jelen a tantervben. 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

A módosítással elérhető, hogy a két specializáció közös építéskivitelezési tárgyai teljes 

mértékben összeegyeztethetőek legyenek, valamint a tervezői specializáció hallgatói is fontos 

gyakorlati tudásra tehetnek szert a kiegészítő gyakorlati órák látogatásával. 

A javaslat továbbá az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék teljes tárgyblokkjának 

tervezett átalakítását is nagymértékben támogatja, ami alapján az építéstechnológiai 

eljárások, valamint a beruházásmenedzsment hamarabb, átfogóan jelenhetnek meg az 

oktatásban. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

Az előterjesztést a Szakbizottság véleményezi. 

A Tanszékvezetői Értekezlet a javaslatot 2018. május 16-i ülésén megvitatta. 
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A Kari Oktatási Bizottság a javaslatot 2018. május 16-i és május 23-i ülésén tárgyalta, és 

egyhangúlag támogatta. 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A fentiekben részletezett módosításnak több területre is kiterjedő pozitív hatása várható: 

● a változtatás elősegíti a Építéstechnológia és Építésmenedzsment tanszék tantárgyi 

tematikáinak modernizálását, összehangolását, valamint a képzés későbbi 

tantárgyaihoz szükséges tudás megszerzését; 

● továbbá ezáltal az Építéstechnológia és Építésmenedzsment tanszék tantárgyainak 

tekintetében egységesedik mindkét jelenlegi specializáció mintatantervi 6. féléve, ami 

alapfeltétele a specializációválasztási elvi módosítási tervezett (külön előterjesztésben 

részletezett) racionalizálásának, és ezáltal annak várható pozitív változásainak is. 

 

  

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai nincsenek. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Az előterjesztés kapcsolódik az osztatlan képzés specializációválasztási folyamatának 

módosítását előkészítő mintatantervbeli további változásokhoz. 

 

F) MELLÉKLETEK 

A tantárgyi módosításokkal kapcsolatos táblázat. 
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

elfogadja az osztatlan képzés jelenlegi tervezői szakirány specializáció mintantervének 

módosítását az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék tantárgyi 

tematikacseréjének érdekében.  

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

 

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

 

Budapest, 2018. május 25. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

 


