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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

A 2015-ben lezajlott „szaktisztítási” eljárás eredményeként A felsőoktatásban szerezhető 

képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 139/2015. (VI. 9.) 

Korm. rendeletben a magyarországi építészképzést érintően jelentős változások mentek 

végbe.  Az Ingatlanfejlesztő Építészmérnöki, a Szerkezettervező Építészmérnöki, a Tervező 

Építészmérnöki, az Urbanista Építészmérnöki, a Forma- és Vizuális Környezettervező Mérnöki 

és a Belsőépítész Környezettervező művész mesterképzési szakok megszűntek, és helyettük – 

az addig 3 félév (90 kredites) időtartamú képzések helyett – egy darab 4 féléves (120 kredites) 

Építész mesterképzési szak jött létre.  Az Építészmérnöki Kar Tanácsa 2017. május 31-i ülésén 

elfogadta az új Építész mesterképzési szak képzési programját a következő specializációkkal: 

Építészeti tervezés és belsőépítészet, Várostervezés és főépítész, Ingatlanfejlesztés és 

épületüzemeltetés. Az Építészmérnöki Kar Tanácsa 2017. november 8-i ülésén elfogadta a 

Tartószerkezeti specializáció indítását. A szak Képzési- és Kimeneti Követelményei lehetővé 

teszik további specializációk indítását. Az Építészmérnöki Kar Tanácsa a 2018. május 30 ülésén 

tárgyalja az Épületszerkezeti specializáció indítását.  

A MAB 2016/7/VI/6 sz. határozatának II.2.a) pontja előírja, hogy „a 30 kreditet elérő 

specializációnak legyen intézményi felelőse, aki AT vagy AR oktató, a jelzett speciális ismeretek 

szakértője, és ezen ismeretkörök legalább egy tantárgyának, illetve min. 5 kredit ismeretnek 

felelőse és oktatója is”. Ezért szükséges az új Épületszetkezeti specializáció specializáció-

felelősének kijelölése. 

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

Az előterjesztés célkitűzése az, hogy az Építész mesterképzési szak specializáció-felelősei olyan 

személyek legyenek, akik egyrészt a vonatkozó MAB előírásoknak megfelelnek, másrészt kellő 

gyakorlattal rendelkeznek a specializáció gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásához, 

illetve koruknál fogva több képzési ciklusban is el tudják látni a specializáció-felelősi funkciót: 

1. Épületszerkezeti specializáció-felelős:  

Dr. Dobszay Gergely, egyetemi docens (Épületszerkezettani Tanszék) 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

Az új specializáció-felelős személyét a Tanszékvezetői Értekezlet, majd a Kari Oktatási 

Bizottság is tárgyalta, de arról határozatot nem hozott. 
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D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

Az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki mesterképzési szak specializáció-

felelősi feladatainak ellátása a MAB által elvárt módon biztosítottá válik. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai nincsenek. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

„Javaslat az Építészmérnöki Kar által gondozott Építészmérnöki alapképzési szak (BSc) és a 

2017. szeptember 1-jén induló Építész Mesterképzési szak (MSc) szakfelelősének személyére” 

című, a Kari Tanács által 2016. szeptember 21-én elfogadott határozat  

 

G) MELLÉKLETEK 

Mellékletként csatolásra kerül dr. Dobszay Gergely alkalmasságát igazoló, a MAB által előírt 

adattartalmú személyi adatlapja. 
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

 

elfogadja az Építész mesterképzési szak specializáció-felelősének dr. Dobszay Gergelyt. 

 

A végrehajtás határideje: 2018 június 30. 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

 

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

 

Budapest, 2018. május 30. 

 

  Dr. Dobszay Gergely 

tanszékvezető, előterjesztő 

Épületszerkezettani Tanszék 

 


