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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Előterjesztő neve és beosztása: Alföldi György dékán 
Szervezeti egység: Építészmérnöki Kar 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Kari Tanács 2018 december hó 12-ei ülésére 

 
 
 
 
Az előterjesztés címe: 
 
Javaslat az Építészmérnöki Kar - Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak 6. félévben 

kötelezően választható BMEEPTCT601 Tanszéki Terv Tárgycsoport kiterjesztésére 
 

 
 

 
 
 
Az előterjesztést véleményezte: 

 
 

Tanszékvezetői Értekezlet 
Oktatási Bizottság 
 
 
 
 

2018. december 7. 
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Az előterjesztés összefoglalása 

Az előterjesztett javaslat értelmében az Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak a 6. 
félévében lévő BMEEPTCT601 Tanszéki Terv Tárgycsoport (továbbiakban: Tanszéki Terv 
Tárgycsoport) tantárgykínálata 3 új tantárggyal bővül, továbbá a meglévő tantárgyai a 
megváltozott előtanulmányi rendnek, valamint jelen javaslatban megfogalmazottaknak 
megfelelően megújulnak. 
A döntés következtében változik a Tanszéki Terv tantárgyak előkövetelménye, illetve 

közvetlenül a döntést követően sor kell, hogy kerüljön a Tanszéki Tervezés 2. és Tanszéki 

Tervezés 3. tantárgyak előkövetelményinek módosítására is. 

 
 

Háttér, részletek:  

Az előterjesztés előzményei: 
A Kari Tanács 2018. május 30-i ülésén hozott, az Osztatlan Képzés specializációválasztására 
vonatkozó határozata következtében az előtanulmányi rend megváltozott, ami a létező 
kötelezően választható tantárgyakat tartalmazó Tanszéki Terv Tárgycsoport tárgyai 
kiterjesztésének gondolatát vetette fel. 
 
Az előterjesztés részletei: 

1. Az előterjesztés értelmében a Kari Tanács dönt a 2018. május 30-i ülésén hozott 
döntés módosításáról: Az Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak a 6. 
félévében lévő Tanszéki Terv tárgycsoportot kiterjeszti és megújítja, a 2. pontban 
részletezettek szerint. 

2. Az előterjesztés a mintatanterv módosítását a következő pontokon érinti: 
a. A Tantárgycsoport kiegészül 3 új, BMEEPEKQ601, BMEEPSTQ601 és 

BMEEPESQ601 kódú, Tanszéki Tantárgy nevű tantárggyal (a tantárgyi 
adatlapokat a 1-3. melléklet tartalmazza), 

b. a meglévő Tanszéki Terv tantárgyak adatlapjai a májusi határozat miatt 
frissültek (a tantárgyi adatlapokat a 4-9. melléklet tartalmazza), 

c. a Tantárgycsoport tantárgyainak előkövetelménye egységesen: 
Erős előkövetelmény: 

BMEEPKOA599 Tervezési szigorlat, 

vagy 

BMEEPSTA499 Szilárdságtan alapszigorlat,  

vagy 

BMEEPESA599 Épületszerkezettan alapszigorlat, 

d. a Tanszéki Tervezés 2. és Tanszéki Tervezés 3. tantárgyak adatlapjai a döntést 
követően a következőkkel kell, hogy módosuljanak: 

i. a tantárgyak erős előkövetelménye a Tanszéki Terv Tárgycsoport 
tantárgyai (Tanszéki Tervezés és a Tanszéki Tantárgy c. tantárgyak) 
közül bármelyik teljesítése 

ii. a tantárgyak erős előkövetelménye a Tervezési Specializáció választása 
3. A létszám a Tanszéki Terv esetében a teljes jelentkezett létszám 65%-a, amely 

létszámot a tárgyat indító tanszékek megállapodása szerint kell elosztani, a létszám a 
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Tanszéki Tantárgy esetében a teljes jelentkezett létszám 35%-a (az induló tantárgyak 
között egyenlő arányban elosztva) 

4. A hallgatók a jelentkezés során nyilatkoznak a Tanszéki Terv Tárgycsoport tárgyai 
közötti preferenciasorrendjükről (1-9), a tanszékek túljelentkezés esetén a hallgatók 
sorba állításával döntenek a tárgyra bekerülő hallgatók kilétéről. 
 

 

Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés:  

Az előterjesztés kapcsolódik a  
 
“Javaslat az osztatlan képzés specializációválasztási eljárásának és elveinek módosítására a 
képzés 6. és 7. félévi mintatantervbeli változásaival” c. 2018. május 30-i Kari Tanács 
előterjesztéshez. 
 
valamint a 
 
„Javaslat az Építészmérnöki Kar - Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szak 
specializációválasztási rendjének dékáni utasításban való szabályozására” c. 2018. november 
28-i Kari Tanács előterjesztéshez. 
 
 

Várható költségkihatások: 

Az előterjesztés elfogadásának számszerűsíthető, közvetlen költségkihatása nincs. 
 
 

Mellékletek 
1. számú melléklet: BMEEPEKQ601 Tanszéki Tantárgy tantárgyi adatlapja 
2. számú melléklet: BMEEPESQ601 Tanszéki Tantárgy tantárgyi adatlapja 
3. számú melléklet: BMEEPSTQ601 Tanszéki Tantárgy tantárgyi adatlapja 
4. számú melléklet: BMEEPETQ601 Tanszéki Terv tantárgyi adatlapja 
5. számú melléklet: BMEEPIPQ601 Tanszéki Terv tantárgyi adatlapja 
6. számú melléklet: BMEEPKOQ601 Tanszéki Terv tantárgyi adatlapja 
7. számú melléklet: BMEEPLAQ601 Tanszéki Terv tantárgyi adatlapja 
8. számú melléklet: BMEEPRAQ601 Tanszéki Terv tantárgyi adatlapja 
9. számú melléklet: BMEEPUIQ601 Tanszéki Terv tantárgyi adatlapja 
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Határozati javaslat: 

 
A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar - Építészmérnöki Osztatlan 
Mesterképzési Szak 6. félévben kötelezően választható BMEEPTCT601 Tanszéki Terv 
Tárgycsoport kiterjesztésére vonatkozó javaslatot elfogadja. 
 
 
 
 
Felelős: Alföldi György DLA, dékán 
 
Határidő: 2018. december hó 12. nap 
 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el! 
 
Budapest, 2018. december 7. 
 
 
   
 Alföldi György DLA 
 dékán 
 (e l ő t e r j e s z t ő) 
 


