
 

A BME Építészmérnöki Kar 

szakirány-választási szabályzata 
 

Elfogadta a Kari Tanács 2006. december 5-i ülésén; 

utoljára módosította 2012. május 16-i ülésén 

 

 

1.§ A szabályzat hatálya 
 

(1) Jelen szabályzat hatálya a tanulmányaikat a BME Építészmérnöki Karán 

a.) az Építész osztatlan ötéves szakon, a nappali képzési formában folytató, 

b.) az Építészmérnök BSc alapszakon folytató, 2012. augusztus 1. előtt beiratkozott 

hallgatókra, a szakirány-választás szabályaira és lebonyolítására terjed ki.  

 

(2) A szabályzat a következő dokumentumokra hivatkozik:  

- a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ), 

- a BME Felvételi Szabályzata (ennek része az Átvételi szabályzat), 

- a BME Építészmérnöki Kar kiegészítése a BME átvételi szabályzatához. 

 

(3) Jelen dokumentumban nem szabályozott elvi kérdésekben a Dékán, lebonyolítási kérdésekben az oktatási 

dékánhelyettes, egyéb kérdésekben a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: KTB) az illetékes.  

 

  

 

2.§ A szakirány-választás általános szabályai 
 

(1) A KTB előterjesztése alapján a Dékán egyeztet a szakirány felelősökkel és velük egyetértésben az aktuális 

félév hallgatói eredményei és létszámadatai alapján meghatározza az adott félév szakirány-választásának 

feltételeit. Ennek eredményét a Kari Tanács elé terjeszti, mely azt legkésőbb a meghirdetést megelőző utolsó 

ülésén hagyja jóvá.  

 

(2) Szakirányok csak az Építész osztatlan ötéves szakon indulnak:  
 

A két szakirány:  

- „építész tervező szakirány” (a továbbiakban: „tervező szakirány”), valamint  

- „szerkezeti szakirány”.  

 

(3) A szakirány-választási eljárásban részt vehet minden 1.§ (1) a.) szerinti hallgató, aki teljesítette valamelyik 

szakirány követelményrendszerét az aktuális eljárás végéig.  

Szakirány-választásra legkorábban a mintatanterv szerinti 5. aktív szemeszter után van lehetőség.  
 

Átmeneti szabály: Az 1.§ (1) b.) szerinti hallgatók akkor vehetnek részt a szakirány-választáson, ha tanulmányi 

eredményük megfelel a követelményeknek, és szakirány-választási szándékukat az oktatási 

dékánhelyettesnek beadott kérelmükben jelzik. A szakirányra való felvételük feltétele a sikeresen lezárult 

átvételi eljárás. 

 

(4) A szakirányra jelentkezés során a hallgató sorrendben megjelöli azon szakirányokat, amelyeken folytatni 

kívánja tanulmányait. Szakirányra csak az a hallgató kerülhet, aki a jelentkező hallgatók között felállított sorrend 

alapján belefér az adott szakirány meghirdetett létszámkeretébe. Amennyiben mindkét szakirány létszámkeretébe 

beleférne, úgy az általa felállított sorrendben elsőként megjelölt szakirányon folytathatja tanulmányait. Egy 

hallgató csak egy szakirányt vehet fel.  

 

(5) A szakirányok a tavaszi félévben indulnak. A szakirány-választás a szakirányok indítását megelőző félévben 

történik. Amennyiben egy szakirány létszámkerete az aktuális évi eljárás során nem kerül feltöltésre, akkor azok, 

akik egy félévvel később teljesítik a szakirány felvételi követelményeit, és a mintatanterv számukra lehetővé 

teszi, becsatlakozhatnak a szakirányra a létszámkeret hiányzó részének megfelelő számban.  

 

(6) A szakirány mintatantervében szereplő szakirányos tantárgyakat a további tanulmányok folytatása során csak 

az a hallgató veheti fel, aki teljesítette a szakirányra kerülés feltételeit és bekerült az általa megjelölt szakirányra.  



 

(7) Az 1.§(1) a.) szerinti hallgató, aki a szakirány-választási időszakig nem teljesíti egyik szakirány minimum 

követelményét sem, nem vehet részt a szakirány-választásban, és dönthet, hogy:  
 

a.) az 1.§(1) a.) szerinti jogviszonyában folytatja tanulmányait. Lehetősége van elmaradásait pótolni, javítani, 

teljesíteni valamely szakirány minimum követelményét, és a következő szakirány-választási eljárásban  

ismét részt venni. Emellett felveheti a szakiránytól független tantárgyakat, amennyiben teljesítette azok  

előfeltételeit;  
 

b.) az oktatási dékánhelyettesnek benyújtott átvételi kérelme alapján, az Építészmérnök BSc alapszakon folytatja 

tanulmányait.  

 

(8) Az 1.§(1) a.) szerinti hallgató, aki a szakirány besorolási időszakig teljesíti valamelyik szakirány minimum 

követelményét, részt vesz a szakirány-választásban, de a szakirányra jelentkező hallgatók között felállított 

sorrend alapján egyik szakirányra sem kerül be, dönthet, hogy:  
 

a.) Építész osztatlan ötéves szakon folytatja tanulmányait. Lehetősége van - a szakirány-választás feltételei közé 

tartozó tantárgyak közül eredményét javítani a tantárgyak felvételével, vagy a következő szakirány-választási 

eljárásban részt venni. Emellett felveheti a szakiránytól független tantárgyakat, amennyiben teljesítette azok 

előfeltételeit. 
 

 b.) az oktatási dékánhelyettesnek benyújtott átvételi kérelme alapján, az Építészmérnök BSc alapszakon folytatja 

tanulmányait.  

 

(9) A szakirány–választási eljárásban az a hallgató vehet részt, aki a szakirány-választási kritériumoknak 

legkésőbb az aktuális szemeszter vizsgaidőszakának végéig eleget tett. Akik a szakirány-választási kritériumokat 

késedelmesen (a beosztás közzétételét követően), de még a szorgalmi időszak megkezdése előtt teljesítik, 

kérésükre pótlólagosan besorolhatóak a fennmaradt szabad helyekre. Amennyiben erre már nincs lehetőség, úgy 

a következő szakirány-választási eljárásban vehetnek részt.  
 

Az a hallgató, aki pl. passzív félév, külföldi ösztöndíj, vagy egyéb ok miatt nem tud szakirányt választani, a  

következő évi szakirány-választási eljárásban vehet részt.  

 

(10) Sikeres szakirány felvétel esetén a hallgató a szakirányos képzésen a BME vonatkozó szabályai alapján 

kezdheti meg tanulmányait. Amennyiben tanulmányait felfüggeszti - passzív félévre, ösztöndíjjal külföldre megy 

– szándékát legkésőbb a sikeres eljárást követő regisztrációs hét első napjáig kell jeleznie, hogy helyére a 

sorrendben következő hallgatót fel lehessen venni.  

 

(11) A szakirányokra átjelentkezni csak új eljárás sikeres teljesítésével lehet. A sikeres átjelentkezés után 

felszabaduló helyre csak olyan hallgató csatlakozhat be, aki teljesítette a szakirány addig előírt előtanulmányi 

feltételeit.  

 

(12) A létszámkeretek meghatározásánál a szakirány-választás évében (n. év) az Építészmérnök BSc alapszak és 

az Építész osztatlan ötéves szak felvételi arányszámait (n-3. év) meg kell tartani. Az Építész osztatlan ötéves 

szakon a szakirányra felvehető hallgatók összes létszáma nem lehet több ezen arány szerinti hallgatói 

létszámnál, melynek  

a.) legfeljebb az 58%-a tervező szakirányra,  

b.) legfeljebb a 42%-a műszaki szakirányra vehető fel.  

A létszámkereteket minden évben felül kell vizsgálni, s a 2.§ (1) pont szerint a Kari Tanács elé terjesztve kell  

elfogadtatni.  

 

 

3.§ A tervező szakirány választásának speciális szabályai 
 

(1) Alap követelményrendszer:  

a.) a mintatanterv szerinti első öt szemeszterre előírt tantárgyakból legalább 130 kredit teljesítése,  

b.) a Tervezési szigorlat legalább közepes szintű teljesítése.  

 

(2) A hallgatók közötti sorrendbe állítás az alábbi szempontok súlyozott átlaga alapján történik:  

a.) a legjobb 7 tervezési elméleti tantárgy (T1) osztályzatok átlaga - 15%,  

b.) a legjobb 3 tervezési gyakorlati tantárgy (T2) osztályzatok átlaga - 30%,  

c.) a legjobb 5 rajzi vagy ábrázoló geometriai tantárgy (R+Á)) átlaga - 15%,  

d.) a tervezési szigorlat tervezési jegye - 10%,  



e.) a szóbeli eredménye - 10%,  

f.) a portfolió értéke - 20%.  

 

(3) Tantárgyak:  

T1 jelű tervezési elméleti tantárgyak: Építészettörténet 1., Építészettörténet 2., Építészettörténet 3., 

Építészettörténet 4., Építészettörténet 5., Bevezetés az építészetbe, Lakóépülettervezés 1., Középülettervezés 1., 

Munkahelyek építészete 1., Tervezésmódszertan, Városépítészet 1.;  

T2 jelű tervezési gyakorlati tantárgyak: Térkompozíció, Építészet alapjai, Lakóépülettervezés 2., 

Középülettervezés 2., Munkahelyek építészete 2.;  

R+Á jelű tantárgyak: Rajz 1.,2.,3.,4.,5.; Ábrázoló geometria 1.; 2.;  

 

(4) Sikertelen szakirány-választási eljárás esetén a portfólió és a szóbeli elbeszélgetés pontjait a következő egy  

eljárásba is át lehet vinni. Amennyiben az is sikertelen, úgy mindkét feladatrészt meg kell ismételni! A portfólió 

és a szóbeli elbeszélgetés pontjait csak együttesen lehet javítani. 

 

 

4.§ A szerkezeti szakirány választásának speciális szabályai 
 

(1) Alap követelményrendszer:  

a. a mintatanterv szerinti első öt szemeszterre előírt tantárgyakból legalább 130 kredit teljesítése,  

b. az Épületszerkezettan és Szilárdságtan alapszigorlatok teljesítése.  

c. a legjobb 12 db műszaki tantantárgy (melyek között legalább 9 db M1 típusú tantárgy van és legfeljebb 3 db 

M2 típusú tantárgy lehet) kredittel súlyozott átlaga 3,50.  

 

(2) A hallgatók sorrendbe állítása két szám súlyozott átlaga alapján történik:  

- a legjobb 30 kreditnyi M1 típusú tantárgy kredittel súlyozott átlaga - 80%,  

- a jobbik műszaki alapszigorlat osztályzata - 20%.  

 

(3) Tantárgyak:  

M1: 1-5. félév műszaki tantárgyai: Matematika 1.,2.; Ábrázoló geometria 1.,2.; Bevezetés az 

épületszerkezettanba; Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe; Épületszerkezettan 1.,2.,3.,4.; Statika; Szilárdságtan 

1.,2.; Tartószerkezetek modellezése; Építőanyagok 1.; Építészeti informatika 1.,2.,3.; Épületfizika; 

Építéskivitelezés-szervezés 1.; Épületgépészet 1.;  

M2: 6-8. félév BSc szak műszaki tantárgyai: Épületszerkezettan 5.; 6E+Épszerk.KV.; Vasbetontartók; Acél/fa 

tartók +Tartó KV; Építéskivitelezés-szervezés 2.,3.; Épületgépészet 2.; Talajmechanika alapjai; Építőanyagok 2.;  

 

 

5.§ A szakirány-választás lebonyolítása 
 

(1) A Dékáni Hivatal koordinálásával és a tanszékcsoportok közreműködésével az őszi félévben legkésőbb 

október 31-ig el kell juttatni a hallgatókhoz a szakirányokat bemutató anyagokat, nyomtatott vagy elektronikus 

formában. Ezzel egyidejűleg közzé kell tenni a beosztás rendszerét, és a kari honlapon elérhetővé kell tenni az 

egyes szakirányok tárgyainak részletes leírását.  

 

(2) A választást megelőzően, legkésőbb a szorgalmi időszak 9. hetének végéig ismertetőt kell rendezni, ahol az 

érdeklődő hallgatókat az érintett tanszékek tájékoztatják az egyes szakirányok célkitűzéseiről és tantárgyairól, 

valamint a szakterületekben rejlő lehetőségekről.  

 

(3) Az ismertetőtől kezdődően legalább 1 hétnek kell a hallgatók rendelkezésére állnia, hogy választásukat 

leadják. Ezen időszak alatt a tanszékcsoportok további konzultációs időpontokat adhatnak meg. A választás 

leadása az Építészmérnöki Kar által fenntartott szakirány-választási honlapon történik. A meghirdetett szakirány-

választási határidő letelte után szakirány-választását, vagy a leadott választási sorrenden való változtatást kérni 

további egy héten belül az oktatási dékánhelyettesnek címzett, a KTH-nál benyújtott kérvénnyel lehet. Ezt 

követően pótlólagos jelentkezésre vagy a jelentkezési sorrend megváltoztatására nincs mód.  

 

(4) A hallgatók sorrendbeállítása a szabályzat szerint előírt eredmények alapján történik. A pontokat két tizedes 

jegyre kell kiszámítani, s a sorrendet ez alapján felállítani. Pontegyenlőség esetén az a hallgató kerül előrébb, 

akinek az adott időszakban a mintatanterv szerint több megszerzett kreditpontja van. Amennyiben ez is egyenlő, 

úgy a súlyozott tanulmányi átlag dönt.  

 



(5) A végleges sorrendet és beosztást a regisztrációs hét elejéig közzé kell tenni. Ezzel egyidejűleg lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy minden szakirány-választó hallgató megtekinthesse a beosztás alapját képező adatokat.  

 
(6) Átmeneti szabály: Az 1.§ (1) b.) szerinti, a 2.§ (3)-nak megfelelően valamelyik szakirányra felvételt és az 

Építész osztatlan ötéves szakra átvételt nyert hallgatók átvételét a Dékáni Hivatal és a Központi 

Tanulmányi Hivatal a regisztrációs hét első napjáig lebonyolítja. Az átvétel után ezen hallgatók az Építész 

osztatlan ötéves szak mintatanterve szerint haladnak tovább, esetükben a TVSZ 3.§(6)a.) szerinti 

szűréseknél a KTB egyetértésével a korábban teljesített és az új képzésre akkreditált tantárgyak is 

figyelembe veendők.  

 

(7) Az Építész osztatlan ötéves szak szakirányra került hallgatók Neptun beállításait a Dékáni Hivatal legkésőbb 

a regisztrációs hét első napjáig lebonyolítja.  

 

 

6.§ A szakirány-választás lebonyolításáért felelős személyek és testületek 
 

(1) A szakirány-választás lebonyolítását a Dékáni Hivatal koordinálja. Gondoskodik az egységes szakirány-

tájékoztatók (nyomtatott vagy elektronikus formában történő) közzétételéről, a hallgatók megfelelő 

tájékoztatásáról, a választás technikai feltételeinek biztosításáról, továbbá a rangsorolást végzők részére történő 

adatszolgáltatásról.  

 

(2) Az egyes szakirányokat ismertető anyagokat a szakirányt meghirdető tanszékcsoportok állítják össze.  

 

(3) A szakirányok ismertetőit és a hozzá tartozó tantárgyak adatlapjait az illetékes tanszékcsoportok és a KTB 

előzetesen véleményezi.  

 

(4) A sorrend meghatározását és a besorolást a szakirány felelősök (tervező és szerkezeti) végzik. A szakirány 

felelősök által összeállított végleges beosztást a Dékán megbízásából az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá.  

 

 

7.§ Átmeneti rendelkezések 
 

(1) Az 1.§(1)b.) szerinti hallgatókra vonatkozó Átmeneti szabályok hatályukat veszítik, amikor az összes, 1.§ (1) 

b.)-nak megfelelő hallgató befejezte tanulmányait, de legkésőbb 2017. augusztus 1.-én.  

 

 

Budapest, 2012. május 16.  

 

 

 

 

 Dr. Becker Gábor  

 dékán  

 


