
 

A képzésről 

 

Kreditrendszer 

A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi 

munkamennyiségének mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi 

rend kialakításának megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös 

tanévtől az összes magyarországi felsőoktatási intézményben kötelező lett. Egy 

kredit megszerzéséhez elméletileg 30 tanulmányi munkaóra szükséges. 

A mintatanterv szerint félévenként 30 kreditpont szerezhető. A diploma 

megszerzéséhez a tíz szemeszterből álló osztatlan képzésen 300 kreditpont 

összegyűjtése szükséges, BSc alapszakon hét szemeszter alatt 210 kreditpontot, 

míg a négy szemeszteres mesterképzéseken 120 kreditpontot kell teljesíteni. A 

kreditpont megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése, így 

például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább elégségesre való teljesítése, a 

házi feladatok, rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában több kreditpontot 

ér. Az oktatott anyag nehézségétől és ennek elsajátításához szükséges időtől – ill. 

a heti óraszámtól - függően lehet 2, 3, 4, 5,6 illetve 10 kredites tárgy is. 

Képzésektől függően az előírt kreditpontok 5%-ának megfelelő pontért, azaz 

osztatlan képzésben 15, BSc-n 11 és MSc-n 6 kreditért szabadon választható 

tárgyakat kell felvenni. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szakemberekké, 

hanem igazi értelmiségiekké váljunk. Így a BME bármely karán meghirdetett 

tárgyát hallgathatjátok, ezáltal is szélesítve a látókörötöket. Ezen kívül 

képzésektől és szakirányoktól függően előre meghatározott kreditpontért fel kell 

venni kötelezően választható tárgyakat (ennek keretében olyan, érdeklődésednek 

megfelelő tárgyat választhatsz, ami a szakmához is tartozik). 

A diploma megszerzéséhez a felvételit követően még nem egyenes az út. A 

jelenleg érvényben lévő egyetemi Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 

értelmében az adott intézménynek el kell bocsátania azon hallgatókat, akik hat 

alkalommal sikertelenül vizsgáztak egy adott tantárgyból, vagy hatodszor vesznek 

fel egy kredites tantárgyat. Tehát érdemes például mindig meggondolni, hogy 

felkészültetek-e megfelelően a vizsgádra, vagy inkább a következő alkalommal 

próbálkoztok. Ehhez kapcsolódóan még egy megkötés van, hogy a képzési idő 
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kétszerese alatt, (Bsc képzésben hét év alatt, osztatlan képzésben maximum tíz 

év alatt) mindenképpen meg kell szereznetek a diplomát. 

A tárgyak kreditpont alapján történő összehasonlítása segíti a karok, egyetemek 

közötti áthallgatást, és így válik lehetővé, hogy minden hallgató a neki megfelelő 

ütemben és tanulmányi utakon jusson el a diploma megszerzéséig. 

 

Az osztatlan 5 éves és a kétlépcsős képzés különbségeiről 

Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat célja az egységes Európai Felsőoktatási 

Térség létrehozása az angolszász típusú, többciklusú képzési modell (BSc-MSc) 

bevezetésével. Cél a hallgatói és az oktatói mobilitás megkönnyítése, mind 

belföldön, mind külföldön. Az egyetemek közötti szabad átjárhatóság lehetővé 

teszi azt az ideális, sok lehetőséget rejtő helyzetet, hogy a hallgatók akár két-

három egymást követő félévet is más-más intézményben abszolváljanak. 

Ezzel a céllal vezették be hazánkban is a kétlépcsős képzést, de a rendszer 

működése a gyakorlatban nem ilyen egyszerű. Sokszor fogtok találkozni azzal, 

hogy az Építész Karon általában másképp működnek a dolgok, mint ahogyan az 

általános. Például, aki külföldön szeretne tanulni, annak számolnia kell azzal, 

hogy legalább fél, de inkább egy évet csúszni fog a tanulmányaival. A kint 

elvégzett tárgyak nagy részét ugyanis nem lehet akkreditálni (elfogadtatni) 

nálunk. Úgy is mondhatnánk a kint elvégzett tárgyak „nem elég jók” ahhoz, hogy 

itthon is elfogadják, de az akkreditáció azért ennél bonyolultabb dolog. Ez az egy 

év csúszás elméletileg még nem okozhat gondot, mert a törvény biztosít az 

államilag támogatott hallgatóknak a képzési idő letelte után még két félév 

„ingyenes” oktatást (ez után költségtérítést kell fizetnetek, ami félévente súlyos 

összegeket jelent). 

Visszatérve a képzésekre: a BSc (Bachelor of Sciences) a kétlépcsős képzés első 

lépcsője, 7 félévből áll, melynek elvégzése után lehet MSc-re (Master of Sciences) 

menni, ez karunkon 4 szemeszteres. Az osztatlan ötéves képzés 10 félévig tart, 

melynek végén MSc-vel egyenértékű diplomával jutalmazzák a kitartást. A két 

képzés tanterve két és fél évig azonos, ugyanarra az órákra járnak be a két szak 

hallgatói. 
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A két és fél év más szempontból is vízválasztó, pontosabban: specializáció-

választó. Az osztatlan képzéses hallgatók automatikusan részt vesznek a 

specializációválasztási eljáráson, amely folyamán két specializációra: a tervező és 

szerkezeti specializációra jelentkezhetnek.  

A BSc képzés hallgatói a BSc-s diplomájuk után az MSc-n folytathatják a 

tanulmányokat. Az Építészmérnöki Karon az MSc képzés első féléve közös, ezután 

lehet specializálódni az alábbi irányokba: 

 tervező  

 urbanista 

 ingatlanfejlesztő 

Az MSc-képzésekre való bejutáshoz felvételizni kell, ez a felvételi a színvonalat, 

és így a BME hallgatóit védi. A kétlépcsős képzés lehetőséget ad arra is, hogy akár 

más egyetemen, külföldön végezzétek el az MSc képzést. 

Egy félév a következőképpen néz ki (zárójelben a Ti első félévetek megfelelő 

dátumaival): 

 1 regisztrációs időszak (aug. 28. – szept. 1.) 

 14 hetes oktatási időszak (szept. 4. – dec. 8.) 

 1 hét ún. pótlási hét - a szorgalmi időszakra előírt követelmények pótlására 

(dec. 11. – 15.) 

 ezt követi a 4 hetes vizsgaidőszak (dec. 18. – jan. 22.) 

Ha bármi gondotok adódik, akkor a hallgatói képviselők biztosan tudnak segíteni 

a szabályzatok útvesztőjében, de nem árt, ha Ti is tisztában vagytok a jogaitokkal. 

Ezért ajánljuk a www.epiteszhk.bme.hu oldalon az Oktatás fül alatt található TVSZ 

olvasgatását, emellett a gyakran felmerülő oktatási kérdésekről, és azok 

megoldásáról találhattok ugyanitt egy gyűjteményt (GYIK). Későbbiekben pedig 

mindig figyeljétek a honlapot és a Kari Papír hasábjait, ott minden változásról 

értesítünk Benneteket! 
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Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésről 

Az állami ösztöndíjas képzés valójában az oktatás térítésmentességét jelenti. Az 

államilag támogatott hallgató után az egyetem az oktatás költségeinek 

finanszírozására az államtól kap anyagi támogatást. Ezt az összeget nevezzük 

képzési normatívának. Az önköltséges hallgatónak az ő oktatásának költségét, 

pontosabban annak egy részét saját magának kell megfizetnie. A tanulmányok 

elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve a mulasztásokért azonban mind 

a két csoportba tartozó hallgatónak fizetnie kell. 

Szolgáltatási díjat fizetünk a kollégiumért, bizonyos igazolások kiadásáért, a 

beiratkozásért, stb. Díjfizetési kötelezettségetek keletkezik az Egyetemmel 

szemben, ha később adtok le egy feladatot, vagy ha második javítóvizsgára, 

pótpót zárthelyire mentek. Ha egy félévben nem teljesítetek egy tárgyat, akkor a 

következő félévben minden újra felvett kurzusért 4500 Ft-ot kell fizetni. Egy 

kurzus lehet előadás vagy gyakorlat, így azoknak a tárgyaknak az ismételt 

felvétele kétszer annyiba kerül, amelyikből előadás és gyakorlat is van. 

Az adott képzéshez tartozó támogatási idő letelte után - ez az osztatlan 

képzésben 12 félévet, BSc képzésben 9 félévet jelent - pedig önköltséges 

hallgatóvá váltok. Továbbá a hallgatói szerződés aláírásával vállaljátok, hogy a 

képzési idő másfélszerese alatt (osztatlan képzésben 15 félév, BSc képzésen 11 

félév) elvégzitek a képzésed, különben vissza kell fizetni az állami ösztöndíjnak 

az 50%-át. 

Az önköltség összege a minden aktív félévként bejelentett félévben a 

beiratkozásért fizetendő költségtérítésből (160.000 Ft/osztatlan, 145.000 Ft/BSc, 

160.000 Ft/MSc), és a felvett kreditekért fizetendő költségtérítés összegéből áll. 

(7.500 Ft/kredit/osztatlan, 6.000 Ft/kredit/BSc, 8.000Ft/kredit/MSc). Ez átlagos 

haladási ütemet figyelembe véve félévente képzéstől függően 330.000 - 370.000 

Ft körül összeget jelent. 

Az önköltséges hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká válhatnak. 

Ehhez azonban szükséges, hogy 

 az utolsó két aktív félévében összesen legalább 36 kreditet teljesítsetek, 
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 a veletek azonos szakon tanuló hallgatók összesített korrigált kreditindexe 

szerinti csökkenő rangsorában a helyezésed ne haladja meg az átsorolható 

önköltséges hallgatók számát, 

 egyéni támogatási időtök még nem teljen le (az egyéni támogatási idő a 

felsőoktatásban az általad állami ösztöndíjas képzésben eltölthető félévek 

száma – ez mindenkinek 12 félévet jelent) 

Az állami ösztöndíjas hallgatókkal szemben az önköltséges hallgatók nem 

részesülhetnek a hallgatói normatívához kötődő juttatásokban (nem kaphatnak 

tanulmányi ösztöndíjat, szociális támogatást), ők csak a diákigazolvány nyújtotta 

anyagi kedvezményekkel élhetnek, valamint közösségi ösztöndíjat, illetve 

kollégiumi férőhelyet kaphatnak, magasabb, ún. költségtérítéses összegért. 

  

Összefoglalóan a képzésről 

A felvételi eljárás alapján a BME Építészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatók a 

tízszemeszteres (öt éves) osztatlan és a hétszemeszteres (három és fél éves) BSc 

szakokon kezdhetik meg tanulmányaikat. A BSc diplomások folytathatják 

tanulmányaikat (egy újabb felvételi után) a négy szemeszterből álló (két éves) MSc 

képzésekben. 

Az első öt félévben mindkét szakon teljesen azonos a tanterv. Majd ezután 

következik a nagy vízválasztó: a specializáció-választás. Az ötödik félév után a 

különböző képzéseken belül különböző módokon lehet továbbhaladni: 

  

 Öt éves, osztatlan építészmérnök képzés: A tervezési és a műszaki 

tanszékcsoport által meghatározott kritériumok és létszámadatok alapján a 

hallgatók két specializáció (tervező és szerkezeti) közül választhatnak. A 

tervezői specializáción a tervezési és tervezéselméleti tantárgyak, míg a 

szerkezeti specializáción az épületszerkezetekkel és azok tervezésével 

foglalkozó tantárgyak vannak többségben. Azonban fontos megjegyezni, 

hogy mindkét specializáció elvégzésével ugyanolyan jogosultságot kaptok, 

csupán megválaszthatjátok, hogy tanulmányaitok során melyik 

szakterületen szeretnétek  inkább elmélyedni. Mindkét specializációnál 

alapkövetelmény, hogy teljesítsétek az első öt félév mintatantervi tárgyaiból 
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legalább 125 kreditet. Enélkül semmiképp sem vehettek részt a 

specializációválasztáson.  Az egyes specializációk követelményrendszerét 

az illetékes tanszékcsoportok állítják össze. Tehát osztatlanos 

hallgatóként  bizony nem elegendő minden tárgyat elsőre teljesíteni ahhoz, 

hogy egyenes út vezessen a diplomához, a specializációválasztásig oda kell 

figyelned arra, hogy mely tárgyakra összpontosítasz jobban azért, hogy az 

általad választott specializációra bekerülhess! Azok a hallgatók, akiknek 

tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez előírt szintet nem éri 

el, kérvényezhetik átvételüket a BSc képzésbe, illetve lehetőségük lesz a 

következő szemeszterben oldalági becsatlakozásra (azaz, ha egy félévvel 

később már teljesíted a specializáció követelményeit, bekerülhetsz). 

 

 Három és fél éves, BSc képzés: A BSc-s hallgatóknak az ötödik szemesztert 

követően részben szétválik a képzésük az osztatlanos társaiktól. A 

mintatanterv szerint haladók a hetedik szemeszter végére építészmérnöki 

alapdiplomát szereznek. Ezzel a diplomával lehetőségük van sok területen 

elhelyezkedni pl.: ingatlanfejlesztőként, beruházóként, műszaki 

ellenőrként; építőipari termékeket gyártó-forgalmazóként, stb., azonban 

nem rendelkeznek tervezői jogsultsággal. Így amennyiben tervezőként 

szeretnétek elhelyezkedni, mindenképp el kell végezned az MSc képzést. 

 

 Két éves MSc képzések: Az Építészmérnöki BSc szakra épülő MSc képzés 

célja olyan okleveles építészmérnökök képzése, akik a diplomát követően 

ugyanolyan képesítéssel rendelkeznek, mint az osztatlan ötéves szak 

hallgatói. Az Építészmérnöki Kar egy tervezői jogosultságot adó MSc 

képzést indít, melyen az első félév után lehet specializációt választani. A 

választható specializációk a tervező, az urbanista és az ingatlanfejlesztő. 
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