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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rend 41. 

§ (1), továbbá az Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Szervezeti és Működési Szabályzat 23. § (1), valamint 

a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (továbbiakban: TVSZ) 88.§ (8) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi utasítást adom ki: 

 

1. § 

 Az Utasítás hatálya 

 

1) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed: 

a) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló valamennyi, az 1993. évi felsőoktatási törvény hatálya 

alá tartozó magyar vagy idegen nyelvű képzésben részt vett hallgatóra1, akik a végbizonyítványt (abszo-

lutóriumot) megszerezték ugyan, de záróvizsgát nem tettek,  

b) az oktatásban vagy az oktatásszervezésben részt vevő valamennyi szervezeti egységre, minden okta-

tóra, kutatóra és tanárra, továbbá oktatói, illetve oktatásszervezési feladatokat ellátó személyekre. 

 

2. § 

 Rendkívüli diplomavédési alkalom időszaka és szervezése 

 

1) A Rendkívüli Diplomavédést (továbbiakban: Diplomavédés) 2018. augusztus 30. és 31. között kell lebonyolí-

tani a Diplomamunka - készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME Építészmérnöki karán 

az osztatlan - és a kétciklusú mesterképzésen (MSC) 2008.szabályzat szerint. 

2) A Diplomavédés helyszínét, pontos időpontját, a Bizottság összeállítását és meghívását a Dékáni Hivatal 

szervezi. 

3) Az érintett hallgatók Neptun ügyintézését a Dékáni Hivatal végzi. 

 

3. § 

 A Hallgatók kötelezettségei 

 

1) A Diplomavédésre az érintett hallgatói kör a Diplomaterve leadásával jelentkezik. 

2) A Diplomatervet 2018. július 31-én 10- 12 óra a Dékáni Hivatalban kell leadni. 

3) A leadandó munkarészeket a Diplomamunka - készítés és a záróvizsga (diplomavédés) követelményei a BME 

Építészmérnöki karán az osztatlan - és a kétciklusú mesterképzésen (MSC) 2008.szabályzat szerinti meny-

nyiségben és tartalommal kell elkészíteni. 

4) A Diplomatervhez készítendő modellt és a látványterveket elég a Diplomavédés napjára behozni. 

5) A Diplomatervhez be kell nyújtani az adott tanszékvezető nyilatkozatát a téma aktualitásáról. 

 

4.§  

Záró rendelkezések 

 

1) Jelen Dékáni Utasítás 2018 augusztus 31-ig érvényes és az aláírás napján lép érvénybe. 

2) Jelen utasítás a Tanszékvezetők, és a kijelölt dékán egyetértésével lett kiadva. 

 

Kelt: Budapest, 2018. június 20. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

                                                           
 

1  A hallgatói nyilvántartások tanúsága szerint még több mint 40 olyan, az 1993. évi felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó (egye-
temi, illetve főiskolai képzést végzett) hallgatója van Karunknak, akik a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezték ugyan, 
de záróvizsgát nem tettek. 


