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I. Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

Tisztelt Kari Tanács, megjelent a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) 

Korm. rendelet (Fkr.) legutóbbi módosítását tartalmazó 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet, 

amelynek értelmében a 2024. évi általános felvételi eljárásra vonatkozó szabályok 

megváltoznak. A felsőoktatási intézmények szerepe és érdekeltsége is jelentősen a 

megváltozik. 

Jelen tájékoztatóban a Kar leendő feladatairól, lehetőségeiről és igényeiről kívánok 

tájékoztatót adni, amelyhez mellékelem Dr. Vidovszky István, oktatási dékán-helyettessel 

összeállított összefoglalót (1.sz. melléklet).  

 

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

A megváltozott középiskolás oktatási rendszer 2024-re új tárgyakba szervezve érettségizteti 

a leendő hallgatóinkat. A magyar felsőoktatási paletta szélesedése, eltérő gazdasági 

helyzete, a demográfiai kihívások és a megváltozott törvényi háttér a BME és a BME ÉPK 

részéről is reagálást indokol.  

Célszerű, hogy az ÉPK hallgató vonzó lépéseket tegyen összefüggésben a tv-i módosítás által 

biztosított lehetőségekkel, és összefüggésben kari oktatók díjazási lehetőségének 

bővítésével.  

Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmény maga határozzon meg többlet 

pontokat. A BME 2024-től a következő jogcímeken ad intézményi pontokat (a BME Felvételi 

Szabályzat 4. mellékletében, 4. táblázat a BME többletpont rendszere részletezett módon).  

A Kar megindítja a változások hatására új platformok kialakítását (középiskolás tanulmányi 

verseny, szakmai, művészeti versenyek szervezése és a meglévő előkészítő tanfolyamok 

bővítése, szakkollégiumok). 

  

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A Tanszékvezetői értekezlet a tájékoztató első változatát megtárgyalta és a beérkezett 

észrevételek alapján került átdolgozásra az előterjesztés.  

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A tervezett hatások, hogy a Kar a mélységében tudjon a középiskolás korosztályok számára 

vonzást gyakorolni és ezzel növelje a Kar lehetőségeit. 

 



3 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A Kar a meglévő előkészítő tanfolyamok bővítésével fizetős oktatási kínálatát kívánja 

bővíteni.  

 

F) MELLÉKLETEK 

1. sz-ú melléklet: A felvételi rendszer változása 2024-ben a BME Építészmérnöki Karán 

 

Budapest, 2022. október 14. 

 

Dr. prof. Alföldi György DLA  

BME ÉPK dékán  

 

 


