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A szakirányválasztásról 

Az Építészmérnöki Kar osztatlan képzésének tanterve szerint az 5. szemeszterben kerül sor a 

hallgatók szakirány választására.1 A szakirány olyan tantervi elágazást jelent, amelynek 

segítségével a hallgatók a képességeiknek megfelelő speciális ismeretekre tehetnek szert. A 

szakirány tantervek eltérő kötelező és kötelezően választható tantárgyakat is előírnak. A 

szakiránynak megfelelő tantárgyak teljesítése a képzési követelmények része, a 

„Diplomatervezés” tantárgy felvételének és a végbizonyítvány megszerzésének előfeltétele. 

Az Építészmérnöki Karon jelenleg kétféle szakirány közül lehet választani: 

- tervezői, 

- szerkezeti. 

A szakirányokra való jelentkezés és felvétel rendjét az Építészmérnöki Kar Szakirányválaszási 

Szabályzata írja le, melynek jelenleg hatályos változatát a Kari Tanács 2013. november 27-én 

fogadta el, és itt olvasható. A szakirányválasztás 2016. évi eljárását a Kari Tanács 2015. október 

7-i ülése hirdette meg, mely szerint az egyes szakirányok kapacitásszáma:  

 - tervezői szakirányon: 115 fő, 

 - szerkezeti szakirányon: 83 fő. 

Az egyes szakirányoknak a Kar dékánja által kinevezett felelősei, koordinátorai: 

 - tervezői szakirány: Balázs Mihály DLA (Középülettervezési Tanszék), 

 - szerkezeti szakirány: Sajtos István PhD (Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék). 

 

Kik vehetnek részt a szakirányválasztáson? 

A szakirányválasztási eljárásban csak az osztatlan nappali képzésben részt vevő hallgatók 

vehetnek részt. A Szabályzat 7.§ (3)-ban leírt átmeneti szabálya a BSc képzésben részt vevő 

hallgatóknak az eljárásban történő részvételének lehetőségét írja le, azonban a BME Felvételi 

és Átvételi Szabályzatának (FSz) legutóbbi módosítása szerint az FSz 7. §. (6) szerint: „Átvétel 

csak (...) azonos végzettségi szintet eredményező szakok között történhet (...).” Mivel ez a 

módosítás az Nftv. 42. § (6) bek. és 87/2015. (IV. 9.) Korm. r. 52. § (4) bek. szerint az új FSz 

kötelező eleme, és nem állapít meg átmeneti szabályt a már korábban felvettekre, ezért a BSc-

s hallgatók átvétele az osztatlan képzésre, így a szakirányra kerülésük nem lehetséges. 

Passzív státuszú hallgatók a 3.§ (3) szerint részt vehetnek az eljárásban.   

 

Követelmények 

A jelentkezőknek a két szakirányra vonatkozó egységes követelményeknek, az egyes 

szakirányra vonatkozó kritériumkövetelményeknek, és a hallgatók közötti sorrendet 

meghatározó speciális követelményeknek kell megfelelniük. Pontszámításra és sorrendbe 

                                                           
1 Megjegyzés: az Építészmérnöki Karon hagyományosan „szakiránynak” nevezett képzési elágazás 

törvényi értelemben „specializációnak” minősül, eltérő végzettséget nem eredményez. 

http://www.epitesz.bme.hu/docs/szakirany-valasztasi-szabalyzat
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állításra, valamint a sorrend alapján történő felvételre/elutasításra csak akkor kerül sor, ha az 

egységes és a kritériumkövetelményeknek megfelelő jelentkezők száma valamely szakirányon 

meghaladja a meghirdetett kapacitásszámot. A hallgató több szakirányra is jelentkezhet, de 

közöttük sorrendet kell megjelölnie. Amennyiben mindkét szakirány felvételi 

követelményeinek megfelel, akkor az általa elsőként megjelölt szakirányra nyer felvételt. 

 

Az eljárás lebonyolítása és ütemezése 

Az eljárás lebonyolítását a Dékáni Hivatal szervezi. A szakirány választási eljárásra való 

jelentkezés, pontszámítás, az eredmények közzététele elektronikusan történik az erre a célra 

fenntartott Szakirányválasztási honlap segítségével, amely 2015. december 7-től érhető el. 

a) Tájékoztató előadás 

2015. december 3. 15:00 (K255): Szakirányválasztási tájékoztató a Dékáni Hivatal 

szervezésében. A szakirányválasztási tájékoztatóig a szakirány felelősök közzéteszik a 

szakirányokra vonatkozó ismertető anyagaikat. A tájékoztatón a szakirány felelősök előadást 

tartanak az egyes szakirányok jellegzetességeiről, valamint az oktatási dékánhelyettes 

tájékoztatja a megjelent hallgatókat az eljárás szabályairól, teendőkről, határidőkről. Ezt 

követően válaszolnak a helyszínen feltett kérdésekre. A tájékoztatón a kari Hallgatói Képviselet 

is képviselteti magát, és megosztja észrevételeit, tapasztalatait az érdeklődőkkel. A szakirány 

eljárás informatikai felelőse 2015. december 7., hétfő 12:00-ig aktualizálja a szakirány 

honlapon az eljárás ismertetőjét, a pontszámítási algoritmust, a kapacitás számokat, a gyakran 

ismételt kérdéseket, és innentől lehet jelentkezni a szakirányokra. 

b) Elektronikus jelentkezés 

A tájékoztató és a jelentkezés közötti időszakban egyes szakirányok képviselői a hallgatók 

kérésére konzultációs időpontokat biztosíthatnak. A szakirányválasztási eljárásra való 

jelentkezés határideje 2015. december 21., hétfő 12:00. A jelentkezés kizárólag 

elektronikusan történhet, a szakirány honlapra történő regisztrálást és belépést követően. A 

regisztrációt a hallgató a honlapon a Neptun kódja és egy saját maga által kifejezetten ehhez az 

eljáráshoz létesített jelszó megadásával kezdeményezi. Ezt követően a Neptun-rendszerben 

megadott hivatalos e-mail címére kapott visszaigazolás a belépés feltétele. A regisztrációnak és 

belépésnek meg kell előznie a jelentkezést, ezért azt javasolt megfelelő idővel a jelentkezési 

határidő előtt megtenni. 

c) A Neptun pontszámok ellenőrzése 

A vizsgaidőszak során a szakirány honlap informatikai felelőse rendszeres időközönként több 

alkalommal, utolsó alkalommal 2016. január 28-án, csütörtökön 18:00-kor leszűri a 

jelentkezett hallgatók releváns eredményeit a Neptun rendszerből, és beilleszti a szakirány 

honlap pontszámítási moduljába. A Neptun rendszerbe ezt követően bekerült adatok nem 

kerülnek beszámításra! A hallgatónak a szakirány honlapon közzétett Excel táblázat 

segítségével lehetősége van saját maga számára folyamatosan ellenőrizni az elért eredmények 

ismeretében várható pontszámát és összehasonlítani a honlapon látható pontszámmal, és az 

esetleges eltéréseket, vélt hibákat jelezni a honlap informatikai felelőse felé. 

d) A Portfólió leadása 

Tervezői szakirány feltételei között szereplő portfóliókat a jelentkezőnek a szakirány felelős 

tájékoztatójában leírt tartalommal és formában, elektronikusan kell feltölteni a hallgató által 

választott bármely alkalmas felhő-alapú, másképp nevezve cloud-tárhelyre, és a portfólió 

letöltését lehetővé tévő hivatkozást pedig beküldeni a szakirány honlap „Portfólió beadása” 

című menüpontjában, 2016. január 4., hétfő 12:00 véghatáridőig. A jelentkező felelőssége, 

https://www.arch.bme.hu/szakirany
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hogy a tárhely a tanszékek számára minden további jogosultság nélkül valóban elérhető, a 

portfólió valóban letölthető legyen. A hivatkozás megérkezéséről automatikus válaszüzenetet 

kap, mely a portfólió letölthetőségét még nem, csak a hivatkozás beérkezését igazolja. A 

portfólióra adott pontok annak értékelésétől függően folyamatosan, de legkésőbb 2016. január 

28., csütörtök 12:00-ig kerülnek be az informatikai rendszerbe. 

e) A felvételi beszélgetés 

A tervezői szakirányon szükséges felvételi beszélgetéseket a tervezési tanszékek szervezik, 

témáját és időpontjait, a jelentkezés módját a teszi közzé. A beszélgetésekre általában a 

tervezési szigorlatok utolsó napjain kerül sor.  Az itt elért pontszámok a beszélgetéseket 

követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. január 28., csütörtök 12:00-ig kerülnek be az 

informatikai rendszerbe. A tervezési szigorlatot már korábban teljesített, de beszélgetésen még 

részt nem vett hallgatóknak külön jelezniük kell, hogy tervezési szigorlattól függetlenül 

kívánnak részt venni a beszélgetésen. 

f) A jelentkezés véglegesítése az aláírt lap leadásával 

A jelentkezőknek az eredményeik megjelenése után a honlapról kinyomtatható, a saját 

pontszámításuk összevetésével ellenőrzött és saját kezűleg aláírt összesítő lap leadásával kell 

véglegesíteniük a jelentkezésüket. A lapokat a Dékáni Hivatalban, 2016. január 25. és 29. 

közötti napokon 8:00-12:00 között kell leadni, mely a pontszámítás elfogadását is jelenti. A 

véghatáridő előtti torlódások elkerülése érdekében érdemes a lapok leadását minél hamarabb 

elvégezni. Az összesítő lap egyik példányát a hallgató az átvétel elismervényeként visszakapja. 

A lap leadásának, vagy az esetleges hiba bejelentésének a jelzett határidőkön belül történő 

elmulasztása jogvesztő érvényű a szakirányra történő felvétel szempontjából. 

g) A sorrend egyszeri módosítása 

A jelentkezőnek egy alkalommal, a Neptun-rendszerben benyújtott 999. számú, az oktatási 

dékánhelyettesnek címzett kérvényen lehetősége van (megfelelő indoklás mellett) az eredetileg 

általa megadott szakirány-sorrend módosítását kérni, melynek határideje 2016. január 29., 

péntek 8:00. A kérvényt a KTB bírálja el.  

h) A sorrend kihirdetése 

A jelentkezők által elért pontszámokról és a felvételi sorrendről szóló döntés 2016. február 1., 

hétfő 18:00-ig kerül kihirdetésre, úgy, hogy az eljáráson részt vevő minden hallgató 

megtekinthesse és ellenőrizhesse a döntés alapját képző adatokat. A hallgatók értesítése a 

szakirány honlapon és Neptun üzenetben történik. 

i) A felvételi eredmény véglegesítése és bejegyzése a Neptun rendszerbe 

A kihirdetett felvételi sorrenddel kapcsolatos felszólalásra a jelentkezőnek a neptun 

rendszerben benyújtott 999. számú, oktatási dékánhelyettesnek címzett kérvényen van 

lehetősége (megfelelő indoklás mellett) 2016. február 2., kedd 12:00-ig bezárólag. Vitás 

esetekben a KTB rendkívüli ülésén dönt a felvétel, elutasítás vagy sorrend kérdésében. A 

véglegesített szakirány felvételi eredményről a Dékáni Hivatal értesíti a hallgatókat, és ennek 

alapján a Neptunban beállítja a megfelelő képzési kódot a regisztrációs hetet megelőző péntek, 

vagyis 2016. február 5., péntek 16:00-ig. 

 

A tájékoztatót összeállította:  

        Dr. Dobszay Gergely 

        oktatási dékánhelyettes 


