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I. 
Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

  
A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

A specializációválasztási szabályzat módosításának előzményei 

Az osztatlan képzés specializációválasztási szabályzata az elmúlt években több változtatáson 
ment keresztül: 
 
1. Az eredeti, 2013 novemberében létrehozott szabályzatban megfogalmazott szigorú 

bemeneti követelmények miatt jelentős hallgatói feltorlódás jött létre.  
2. 2016 márciusában a bemeneti feltételek puhításának lehetősége került be a 

szabályzatba, amely értelmében a Dékán az adott eljárásban enyhítheti, vagy eltörölheti 
a követelményeket.  

3. Ez utóbbi lehetőség sosem lett kipróbálva, mivel a 2016 novemberi módosításokkal a 
követelmények drasztikus csökkentésére került sor, így az azt követő két eljárásban, 
2017-ben és 2018-ban tulajdonképpen minden hallgató az általa első helyként megjelölt 
specializációra nyert felvételt.  

4. A legutóbbi, 2018 májusában elfogadott módosítás értelmében az eljárás a mintatanterv 
szerinti 6. félév végére került, melyre többek közt a bemeneti követelmények további 
arányosítása miatt volt szükség. 

5. A májusi módosításokat elfogadó Kari Tanács az eljárás pontos menetét, illetve az azt 
részletező szabályzatot nem tárgyalta, annak előkészítését a 2018. október 31-i Kari 
Tanácsig halasztotta.  

A jelenlegi specializációválasztás elemzése 

A jelenlegi eljárást és a hozzá tartozó szabályzatot megvizsgálva a következő következtetések 
állapíthatóak meg: 
 

1. A szabályzat utolsó, 2016. november 2-i módosítása óta megszűnt a specializációválasztás 
szűrő szerepe, a népszerűbb tervezői specializációra is tulajdonképpen mindenki bekerült, 
aki teljesítette az előkövetelményeket. 

2. A sorrendbe állítás folyamata túlbonyolított azzal, hogy a kétféle specializációra kétféle 
módon kell sorrendet megállapítani, és a figyelembe vett tárgyak is hallgatónként 
különböznek. Ezek nagyon megnehezítik az előre tervezést, valamint magát az eljárást is 
szükségtelenül bonyolítják. 

3. A választással 2016. november 2. óta összemosódnak a Tanszéki Tervezés 1. c. tárgyak 
előkövetelménybeli megkötései, ami felesleges, hiszen erre a célra a tantárgyi adatlapok 
kellene, hogy szolgáljanak. 

Előkövetelménybeli aránytalanságok feloldása a specializációk között 

A jelen előterjesztés előzményét képező 2018. 05. 30-i Kari Tanács-határozatban a választási 
folyamat 6. félévre történő eltolása már önmagában megoldást jelent a problémára, mivel 
ezzel a szerkezeti specializáció iránt érdeklődők további időt és lehetőséget kapnak 
valamelyik kritériumszigorlat teljesítésére. 
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B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Az előterjesztés elvi célkitűzései 

Az alábbiakban meghatározott célkitűzések azokat az elveket tartalmazzák, melyeket 
részben már a 2018. május 30-án elfogadott tantervi jellegű (kereteket érintő) módosítás is 
megfogalmazott. Ezek a célok részben már megvalósultak, vagy lehetőség nyílt a 
megvalósításukra a választási szabályrendszer pontos kidolgozásával: 

1. Specializációválasztás orientáló, tudásszűrő szerepének erősítése; 
2. Feleslegesen bonyolult eljárásrend egyszerűsítése; 
3. A specializációk közötti különbségek enyhítése, a bekerülési feltételek és lehetőségek 

egységesítése; 
4. Az egyes specializációkhoz tartozó kapacitások felülvizsgálata. 

Az előterjesztés célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása 

A szabályrendszer módosításával lehetőség nyílik az eddigi feltételek és szempontok 
felülvizsgálatára is. A javaslat az egyes döntési szempontok módosítását is tartalmazza az 
elvi célok megvalósításának, valamint a jelenleginél rugalmasabb szabályrendszer 
megvalósulásának érdekében. 

1. Kari összkapacitás meghatározása a jelentkezők száma alapján annak érdekében, 
hogy a specializációk végleges létszámát minden évben rugalmasabban lehessen 
meghatározni és ne lépjenek fel nagy aránytalanságok; 

2. Egyes specializációk kapacitásainak meghatározása; 
3. Jelentkezett hallgatók egységes elv szerinti sorrendbe állítása átfogó, részletes 

adatokból kialakított mérőszám alapján; 
4. Előzetes eredmény közzététele, mely alapján a hallgatók amennyiben az első helyre 

sorolt specializációra nem kerültek be, szabad kapacitás és a bemeneti feltételek 
teljesítése esetén választhatják a másik specializációt, ezáltal segítve a specializációk 
feltöltését fennmaradó szabad hely esetén; 

5. A szabályrendszer továbbiakban Dékáni Utasításként való kezelése, hogy az később a 
tapasztalatok és az esetlegesen felmerülő új igények alapján könnyebben, 
rugalmasabban kiegészíthető, módosítható legyen. Ez célszerű lépés lehet a TVSZ 
83.§ (3) bekezdésének értelmében is, amely kimondja, hogy a választási eljárást a 
Dékáni Hivatal szervezi és az oktatásért felelős dékánhelyettes felügyeli. 

 
A gyakorlati megvalósítással kapcsolatos részletek és a Dékáni Utasítás felépítése 

Az alábbiakban meghatározott támpontok képezhetik a Dékáni Utasítás elvi felépítést, 
részletesen tárgyalva a gyakorlati megvalósítás lépéseit. 

1. A specializáció fogalmának és szerepének definiálása, a kar specializációinak 
ismertetése; 

2. A választási eljárás koordinálásában résztvevő szereplők és feladataik meghatározása; 
3. A választási eljárás rendjének, az ezzel kapcsolatos határidők, valamint a tájékoztatás 

formáinak és rendjének meghatározása; 
4. A jogosult hallgatók körének meghatározása 

a. legalább 6 befejezett aktív félévvel való rendelkezés, 
b. tervezési specializáción: Tervezési szigorlat, 
c. szerkezeti specializáción: Épületszerkezettani vagy Szilárdságtani 

alapszigorlat; 
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5. A specializációs helyek Dékán által való elosztásának meghatározása 
a. maximum összkapacitásszám meghatározása, félévenként, a jelentkezők 

létszámának függvényében 
b. az egyes specializációk kapacitásának meghatározása százalékos arányok 

alkalmazásával 
6. A hallgatók sorbaállítási rendjének meghatározása 

a. minden hallgató egységesen teljesítményindex1 alapján 
7. Előzetes és végleges eredmények közzétételének meghatározása. 

 
C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

A Tanszékvezetői Értekezlet a javaslatot 2018. október 19-i ülésén megvitatta. 
A Kari Oktatási Bizottság a javaslatot 2018. október 25-i ülésén tárgyalta, és 7 igen, 1 nem és 
0 tartózkodás mellett támogatta. 
  
D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

1. A specializációválasztási folyamat egyszerűsödése, átláthatóbbá válása.  
2. A hallgatók és oktatók számára egyszerűbb, követhetőbb eljárásrend, mely segíti az 

előretervezés lehetőségét. 
3. A két specializáció (bemeneti) követelményeinek és kereteinek további 

egységesedése, arányosodása.  
4. A Tanszéki Tervezés 1. tárgyak előkövetelményei és azok sajátosságai kikerülnek a 

szabályzatból, ezekről a továbbiakban az adott tárgyak Tantárgyi adatlapja 
rendelkezik. 

5. A Dékáni Utasítás révén lényegesen egyszerűbbé válik a szabályrendszer esetleges 
későbbi módosítása, vagy a tapasztalatok alapján történő kiegészítése (vagy 
amennyiben a Kar az MSc képzés specializációválasztási eljárását is részletesebben 
rendezné, azzal is kiegészíthető az Utasítás). 

  
E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek és elfogadásának számszerűsíthető közvetlen költségkihatásai nincsenek. 
  
F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Az előterjesztés kapcsolódik a Kari Specializációválasztási Szabályzathoz, valamint 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. 
  
F) MELLÉKLETEK 

Az előterjesztéshez nem tartozik melléklet. 

                                                           
1  BME Térítési és Juttatási Szabályzat 10.§ (10) pont 
A teljesítményindex az adott félévben felvett és teljesített tárgyak részindexeinek összegéből adódik. Egy tárgy részindexe az alábbi 
képlettel számítható ki:  
Részindex = súlyszám * érdemjegy / érdemjegyek összege, ahol a súlyszám a tárgyat felvett hallgatók számának szorzata a tárgy 
kreditértékével, az érdemjegy a hallgató adott tárgyára kapott érdemjegye, az érdemjegyek összege pedig a tárgyat teljesített 
hallgatók által elért érdemjegyek összegét jelenti. 

http://ehk.bme.hu/letoltesek/Szabalyzatok/TJSZ/BME_TJSZ_20171128.pdf
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II. 

Határozati javaslat 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy 

elfogadja az osztatlan képzésen a specializációválasztási folyamatra kidolgozott új 

eljárásrendet, amely a továbbiakban a vonatkozó Dékáni Utasításban lesz kidolgozva és 

részletezve. 

A végrehajtásért felelős: Dr. Alföldi György DLA 

 

Kérem a tisztelt Kari Tanácsot az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2018. október 31. 

 

Horváth Bálint 

ÉPK HK elnök 


