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KEDVES OLVASÓ!
A Felvételi Kalauz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerkesztésében a továbbtanulás előtt 
álló középiskolások számára készített tájékoztató füzet.

Kiadványunkban részletes információkat találhat a képzési formákról, az alap- és mesterképzési szakokról, a 
Karok oktatási tevékenységéről, az Egyetem múltjáról és jelenéről. Bízunk benne, hogy ismertetőnk felkelti 
érdeklődését Egyetemünk, az itt folyó képzések iránt, és a felvételi jelentkezés során intézményünk mellett 
dönt.

A Műegyetemre bejutó hallgatók közül – elsősorban a hiányos természettudományos ismeretek miatt – 
többen lemorzsolódnak már az első évben. Felméréseink azt mutatják, hogy akik emelt szinten érettségiztek 
matematikából, és tanultak fizikát is, azok sokkal kisebb arányban hagyják abba a képzést tanulmányi okból. 
Ha valamelyik műszaki alapképzési szakunkra kíván jelentkezni, akkor javasoljuk, hogy tegyen emelt szintű 
érettségit matematikából, és tanuljon fizikát is!

Matematika és fizika tudásfelmérésre, gyakorlásra javasoljuk, látogassák meg az alábbi honlapot: https://alfa.
bme.hu

Tájékoztató a Műegyetemre 2016 szeptemberében felvettek eredményeiről

Ebben az évben a BME alapképzési szakjaira jóval többen jelentkeztek első helyen, mint ahány hallgatót fel 
tudtunk venni. Ez a hazai műszaki felsőoktatási intézmények közül egyedül a Műegyetemnél volt így. Ennek 
eredményeként csak magas felvételi pontszámmal lehetett hozzánk bekerülni.

Több olyan szakunk is van, ahol a bekerüléshez szükséges minimális ponthatár magasabb lett, mint más 
intézmények azonos szakára felvettek pontszámának az átlaga. A jó felvételi eredményekkel bekerülő 
hallgatóknak nyújtott magas színvonalú képzéssel meg fogjuk tartani a Műegyetem diplomájának 
nemzetközileg is elismert presztízsét.
Néhány példa az államilag támogatott képzésre felvettek eredményéről (államilag támogatott nappali 
alapképzés):

A mesterképzéseinkre jelentkezők létszáma a demográfiai csökkenés ellenére is közel azonos maradt. 
Ennek eredményeként államilag támogatott helyre közel annyi hallgatót vettünk fel, mint 2015-ben. 
A mesterképzésben megszerezhető ismeretek és készségek alapján az itt végzettek olyan eszközök és 
technológiák fejlesztésére és használatára is alkalmassá válnak, amelyek tanulmányaik idején nem is léteztek. 
A hazai gazdaság eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek mesterdiplomával rendelkezők. 
Javasoljuk a Műegyetem alapképzéseire felvetteknek, tervezzék be valamelyik mesterkurzus elvégzését is! 
Tanulmányozzák a mesterképzési szakjainkat – akár az alapszaktól eltérő mesterszakot is választhatnak

szak minimális pontszám átlag pontszám országosan

mechatronikai 458 474 280-291

vegyészmérnöki 406 453 284

mérnökinformatikus 370 424 280-340

dr. VeszPréMi Károly
egyetemi tanár

oktatási rektorhelyettes
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MIÉRT A BME?

A BME diploma, az itt szerzett tudás és képesség garancia a sikerre. A felvételi jelentkezés során, az intézmény 
és a szak kiválasztásakor döntő szempont, hogy „mit ér” az adott helyen szerezhető diploma, mennyire ver-
senyképes az elsajátítható tudás és képesség, hogy segíti ez hozzá végzett hallgatót a későbbi boldoguláshoz, 
a sikeres életpálya kialakításához. A World Economic Forum: Future of jobs című elemzése alapján a következő, 
a BME által is gondozott területeken várható a fejlett országokban a foglalkoztatás jelentős bővülése: oktatási, 
tervező és fejlesztő mérnöki, informatikai és matematikai, valamint menedzsment.

A BME karairól, képzéseiről elmondhatjuk, hogy nemzetközi színtéren is megállják a helyüket, végzettjeink 
rendkívül keresettek a munkaerőpiacon, nagy részük már a mesterképzés alatt is elhelyezkedik, a frissdiplomások 
körében a munkanélküliség, a hosszas álláskeresés lényegében ismeretlen. A gyors elhelyezkedést segítik az 
egyes mesterszakokon szervezett duális képzések, valamint a BME és a cégek közötti együttműködés alapján 
kialakított gyakornoki programok. 

A BME egyes karain végzettek átlagfizetése (kerekítve, ezer forintban) a nemzetgazdasági átlagot meghaladó, 
amint azt az alábbi táblázat is mutatja:

Aki a mesterszakos diploma megszerzése után még nem szeretne a munka világába lépni, az a BME tizenhárom 
doktori iskolája közül választhat, és tanulhat tovább a műszaki tudományok, az informatikai tudományok, 
bölcsészettudományok, társadalomtudományok vagy természettudományok területén.

INFORMÁCIÓFORRÁSOK
A Felvételi Kalauz a kézirat lezárását követően, a felvételi eljárással kapcsolatos mó-
dosulásokat nem tartalmazza, ezért megjelöljük azokat a forrásokat, ahonnan további 
hiteles információt kaphat egyszerűen.

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a felvételi eljárás jogi hátterét és általános 
szabályait a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII.29.) 
Kormányrendelet tartalmazza.

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
A „FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017. SZEPTEMBERBEN INDULÓ 
KÉPZÉSEK” (továbbiakban: Tájékoztató) kiadványt a felsőoktatási intézmények 
adatszolgáltatása alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma készíti. A kiadvány 
december 15-én jelenik meg, az abban foglalt információk véglegesnek tekintendők. Az 
esetleges sajtóhibák, illetve az időközbeni módosítás végett január 31-én a Tájékoztató 
kiegészítését is kiadhatják.

A Tájékoztató intézményenként, kari bontásban tartalmazza:
 - az egyes képzési területekhez tartozó és indítható összes alapképzési szak, valamint 
a felsőoktatási szakképzések jegyzékét,

 - a meghirdetett szakokhoz, felsőoktatási szakképzésekhez, illetve a különböző 
munkarendekhez (nappali, esti, levelező, távoktatás stb.) kapcsolódóan:

a. a felsőoktatási intézmény személyi és tárgyi feltételei alapján felvehető államilag 
támogatott és önköltséges hallgatók létszámát,

b. a fizetendő díjakkal és a juttatásokkal kapcsolatos információkat,
c. az egyes szakokra előírt felvételi követelményeket,
d. a felvételi eljárás során kedvezményt adó szakmai és tanulmányi versenyek körét,
e. a felvételi eljárási díj összegét és annak befizetésével kapcsolatos információkat,
f.  a felvételi eljárás során a figyelembe vehető érettségi vizsgatantárgyakat,
g. a középiskolai tanulmányi pontok számításánál figyelembe vehető érdemjegyeket,
h. az egyes szakokon előírt, illetve választható érettségi vizsgatantárgyakat, azok 

szintjét,
i. a pontszámítás, rangsorolás elvét,
j. a jelentkezési feltételként meghatározott előképzettséget, indokolt esetben a 

nyelvtudást,
k. az intézményre jellemző speciális tudnivalókat,
l. egyéb, a jelentkezők számára szükséges információkat.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS TANÁCSADÁS
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az egyes szakokkal, a felvételi 
követelményekkel és eljárással kapcsolatos információk szolgáltatásáért, a jelentkezők 
tájékoztatásáért felelős szervezeti egységek a Dékáni Hivatalok, melyek elérhetőségei 
megtalálhatók a karok bemutatkozó oldalain. A Dékáni Hivatalok munkáját az Oktatási 
Igazgatóság koordinálja. 

ÉVE VÉGZETT ÉMK GMK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK
0,5 ÉV 237 255 178 264 275 227 232 259
2,5 ÉV 280 266 436 260 278 247 296 265
4,5 ÉV 317 334 237 264 416 343 355 330

A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL
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HALLGATÓI ÉLET
A BME igazán pezsgő közösségi élettel várja a felvételt nyert hallgatókat. Megszámlálhatatlan 
közösségi körrel találkozhattok, melyek tagjaiként különböző programokon vehettek 
részt és rengeteg új emberrel ismerkedhettek meg. Különböző szakkollégiumok és 
nemzetközi szervezetek tagjaként mindezek mellett szakmailag is tovább fejlődhettek. A 
diploma megszerzésének kritérium feltétele 2 félév testnevelés elvégzése, de szerencsére 
egyetemünkön a sportolási lehetőségek száma közel végtelen, így mindenki megtalálhatja 
a neki tetsző elfoglaltságot. A közösségi élet legfőbb színterei a hallgatói klubok, melyek 
minden BME-s kollégiumban megtalálhatóak.

HALLGATÓI KLUBOK
Minden kollégiumunkban megtalálható az évek során az adott kollégium nevével már 
összeforrt hallgatói klub. Nem meglepő tehát, ha egy csütörtök este valaki azt mondja, hogy 
menjünk a Kármánba, akkor erre az a kérdés érkezik, hogy buli van az Old’s-ban? Ezekben 
a klubokban rendszeresen, általában csütörtökön vagy pénteken szerveznek bulikat, 
ahova nem csak az adott kollégium lakói, hanem az egyetem bármely diákja betérhet és 
szórakozhat egy jót hallgatótársaival, barátaival. És, hogy miért is olyan jók ezek a bulik? 
Azért, mert itt nem csak a tánctéren találkozhatsz ismerős arcokkal, hanem a pult vagy akár a 
DJ pult mögött is. A klubok pultjaiban minden esetben hallgatók állnak, sőt az összes bulit a 
hallgatók szervezik, akik mindig azt tartják szem előtt, hogy mivel lehet a legtöbbet hozzáadni 
ezeknek az estéknek a hangulatához. Így, ha belépsz bármelyik szórakozóhelyünkre, biztosan 
szimpatikus, ismerős arcokat, idővel barátokat látsz majd a pultok mögött. Sőt, ha van kedved, 
idővel te is ott állhatsz majd és készítheted el a jobbnál jobb long drinkeket vagy koktélokat, 
és akár a bulik szervezésében is részt vehetsz. 

BME EGYETEMI ZÖLD KÖR
Szeretnél egy dinamikus csapathoz tartozni? Szeretnéd a tanuláson túl valami igazán 
hasznossal eltölteni az idődet? Szeretnél többet megtudni a téged körülvevő világ 
működéséről? Szereted a kihívásokat? Csatlakozz Körünkhöz! Célunk a szemléletformálás, 
az egyetemi polgárok aktivizálása, környezeti felelősségtudatának felébresztése - a BME 
környezettudatosabb, fenntarthatóbb működéséért. http://ezk.bme.hu

MŰEGYETEMI ZENEKAR
Sejted, mi köze Mahlernek, Beethovennek, 
Bernsteinnek, Berlioznak a mérnöki tudományokhoz? 
Ha nem, gyere a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarba! 
A felvétel feltételeiről és rólunk bővebben a zenekar.
bme.hu oldalon olvashatsz.

MŰEGYETEMI KÓRUS
Régóta énekelsz vagy csak mostanában kezdett 
el érdekelni a dolog? Szívesen énekelnél a magad 
és (esetleg) mások örömére is? A sok „reál” között 
kikapcsolódnál egy kis „humánnal”? Részt vennél 
egyetemi és külsős rendezvényeken, koncerteken 
akár külföldön is? Mi, a kórus tagjai legalább egy 
kérdésre igennel válaszoltunk. Szívesen fogadunk 
minden érdeklődőt csütörtökönként este 6-tól a K 
épület földszint 46-os teremben, illetve látogassatok el 
honlapunkra: www.korus.bme.hu.

MŰEGYETEMI NÉPTÁNCEGYÜTTES
Felkerültél Budapestre és folytatnád néptáncos életed? Esetleg szeretnél megismerkedni a magyar paraszti 
kultúra táncvilágával? A MENTE szeretettel vár minden érdeklődőt a kezdő, középhaladó, és haladó 
csoportokba. Inkább tánc központú együttes vagyunk mint sem fellépés központú. Szeretünk táncolni és 
kész! Az alábbi e-mail cím a kulcsa további infóknak: dieattis@gmail.com

MŰSZAKI JÖVŐKÉPP! KÖR
Történelmi, tudományos és közéleti kérdések iránt érdeklődő egyetemista fiatalok csoportjaként 
alakítottuk meg az egyetemközi, pártsemleges egyesületet. Célunk, hogy a közérdeklődésre számot tartó, 
elsősorban fiatalokat érintő és érdeklő társadalmi, tudományos, történelmi és erkölcsi kérdések felvetése 
és körüljárása által a fiatalokat e kérdések aktív elemzésére, véleményalkotásra és pozitív cselekvésre 
ösztönözzük. További infók: http://jovokepp.hu/

MŰEGYETEMI VÖRÖSKERESZT
Érdekel az önkéntesség? Szeretnél segíteni Másokon? Szeretnéd igazán jól elsajátítani az elsősegélynyújtást? 
A Műegyetemi Vöröskeresztben megtalálod a helyed. Nálunk sokféle feladat közül válogathatsz, részt 
vehetsz programok megvalósításában, rendezvények elsősegély biztosításában, véradások szervezésében, 
vagy akár elsajátíthatod az elsősegélynyújtás és a baleset-szimuláció fortélyait. Nálunk találkozhatsz 
hasonló érdeklődésű hallgatókkal, elmélyedhetsz a Vöröskereszt világában, és részese lehetsz egy a világon 
egyedülálló szervezet tevékenységének. Ha szeretnél csatlakozni, vagy több információt megtudni, akkor 
ne habozz, és írj nekünk egy e-mailt ide: helyiszervezet@gmail.com 

SPORTKÖRÖK

MŰEGYETEMI VÍVÓKÖR
A Műegyetemi Vívókört egy csapat műegyetemista diák 
alapította, akiket a tanulmányaikon kívül a vívás szeretete 
is összeköt. Célunk hogy lehetőséget biztosítsunk az 
egyetem keretein belül a régi vívóknak az edzésre, 
és az egyetem polgárainak a vívás megismerésére, 
kipróbálására.
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BME NŐI KÉZILABDACSAPAT 
Ha szeretsz kézilabdázni, gyere és jelentkezz nálunk az alábbi email címen: 
bmenoikezi@gmail.com!

FIATAL KÉZILABDÁSOK EGYETEMI SZÖVETSÉGE - BME FÉRFI 
KÉZILABDACSAPAT 
Ha az előző pontban lévők vonatkoznak rád, azonban nem a női hanem a 
férfi nem képviselője vagy, itt a helyed! Jelentkezni az alábbi emailen lehet: 
marcell.haz05@gmail.com

EGYETEMI MÁSZÓKÖR 
Célunk immár lassan 10 éve az egyetemi mászósport felkarolása, szóló 
mászókból egy összetartó közösség kovácsolása. Ha érdekel a falmászás, 
sziklamászás vagy a slackline, keress minket esténként  Bercsényi Kollégium 
mászótermében, a maszokor.ktk.bme.hu oldalon, vagy a Facebookon. 
Az ingyenes termi mászás mellett - tapasztalt tagjaink felügyeletével - 
elsajátíthatod a sziklamászás fortélyait, nyári mászótáborunkban pedig akár 
több száz méter magas nagyfalakat is meghódíthatsz, mindezt a kör által 
biztosított felszereléssel. Szeretettel várunk, legyél akár teljesen kezdő vagy 
profi, sportmászó, boulder-mániás, vagy megrögzött nagyfalas mászó.

VERSENYCSAPATOK

BME FORMULA RACING TEAM 
A BME Formula Racing Teamet 2007 
elején hívta életre néhány tehetséges 
mérnökhallgató, hogy első és anno egyetlen 
magyar csapatként versenyautót építsenek 
és részt vegyenek a világméretű Formula 
Student versenysorozatban. Ha felkeltettük az 
érdeklődésed további infókat a www.frt.bme.
hu oldalon találsz.

BME GOKART TEAM 
A BME Gokart Team célja modern autóipari fejlesztések megvaló-
sítása egy intelligens gokarton keresztül, a jelen és jövő autóinak 
mintájára. Jelenleg teljesítmény és hatásfok optimalizált hibrid 
hajtáslánc és intelligens vezetéstámogató funkciók fejlesztése 
történik a Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjá-
nak támogatásával. A jövőben követve az autóipari trendeket 
szeretnénk tisztán elektromos hajtásláncot megvalósítani, au-
tomata parkoló, sávtartó, vészfékező funkciókat, illetve adaptív 
tempomatot implementálni. Távlati célként egy teljesen önveze-
tő jármű kifejlesztését tűztük ki. További információkért látogass 
el facebook oldalunkra facebook.com/BME.Gokart.Team

BME-SHOX MOTOSTUDENT TEAM 
A 2013 októberében alakult BME-Shox MotoStudent Team ver-
seny motorkerékpár fejlesztéssel foglalkozik. Az első általunk fej-
lesztett, 250cm3-es benzines versenymotor 2014-ben, a III. Nem-
zetközi MotoStudent versenyen mutatkozott be a nagyközönség 
előtt, ahol sikeresen szerepeltünk. Ha felkeltettük az érdeklődé-
sed további infókat a www.mst.bme.hu oldalon találsz.

MŰSZAKIK PNEUMOBIL TEAM 
A sűrített levegővel hajtott autók száma az utóbbi években 
megszaporodott az egyetemen. A Műszakik Pneumobil Team 3 
csapattá nőtte ki magát, amelyek sorra nyerik a díjakat különböző 
versenyeken. A 4 fős csapatok az egyetemen kovácsolódtak össze, 
saját maguk tervezték és építették meg az autókat, ahol minden 
csapattagnak kiemelkedő szerepe van.  Kölcsönösen segítik egymás 
munkáját, akkor is, ha nem saját szakterületükről van szó. A tervezés, 
gyártás, elektronika minden területén ismeretekre tettek szert, és az 
így felhalmozott gyakorlati tudás és eredményeink remek referenciát 
adnak a későbbi munkaerő piacon való elhelyezkedéshez. Facebook: 
www.facebook.com/muszakikpneumobilteam

BME SOLAR BOAT TEAM 
2014-ben a Gépészmérnöki Kar három gépészmérnök hallgatója 
alapította a csapatot, mely azzal a céllal jött létre, hogy egy kizárólag 
napenergiával működő, ember által vezetett, teljesen elektromos 
hajtású „hydrofoil” hajót tervezzen és építsen, és ezzel a járművel  
2016-ban a Hollandiában és Monte-Carlóban megrendezésre 
kerülő Dutch Solar Challenge Világbajnokság és Solar 1 Races 
megmérettetésein sikerrel szálljon versenybe. 2016-ban a BME 
Solar Boat Team első magyar csapatként kíván részt venni a fentebb 
említett versenyeken. Honlap: www.solarboatteam.hu

PARADICSOM CSAPAT 
A csapat 2010 óta foglalkozik elektromos járművek fejlesztésével. Szeretnénk olyan új 
megoldásokat mutatni, melyek nem csak itthon, de világszinten is megállják a helyüket. 
Legfrissebb fejlesztésünk egy küllő nélküli agymotoros városi jármű, melyet a 2016-os Shell 
Eco Marathon Urban Concept kategóriájában fogunk először hivatalosan pályára küldeni. A 
szakmai fejlődés mellett igyekszünk egy összetartó csapatot is létrehozni, mert hisszük, hogy 
ez sikereink egyik kulcsa. Honlap: http://paradicsomcsapat.hu

GSZK SHARK TEAM
Céluk, hogy egyetemünk rendszeres résztvevője legyen a Shell Eco-marathonnak. A 
nemzetközi megmérettetés célja minél energiatakarékosabb járművek építése, csapatuk idén 
második alkalommal nevezett prototípus Diesel-kategóriában. Fontosnak tartják a szerzett 
tapasztalatokra épített intenzív fejlesztést, ennek köszönhetően már második autójukat 
építik, és saját belsőégésű motorukat fejlesztik. Az egyetemen szerzett tudást szakmai 
tapasztalattal egészítik ki, mind a mérnöki folyamatokat illetően, mind a csapatmunka terén, 
és lehetőségük nyílik speciális anyagokkal, technológiákkal való megismerkedésre. mely 
versenyképesebbé teszi a csapat tagjait minden téren. Folyamatosan keresik határaikat az 
egyre jobb eredmények elérése érdekében, és fiatalok bevonásával igyekeznek biztosítani a 
csapat fejlődését. Facebook: www.facebook.com/gszksharkteam
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BMe sPort 
a BudaPesti MűszaKi és gazdaságtudoMányi egyeteMen rengeteg leHetőség áll a sPortolni VágyóK 
rendelKezsére. saJát sPortlétesítMényeinK, a BMe sortKözPont (Bertalan l. u. 4-6.) és a BMesPortteleP 
(Xi. Bogdánfy u. 12.), ValaMint a KollégiuMi tornaterMeinK - KárMán tornatereM (KárMán tódor KollégiuM, 
Xi. irinyi u. 9-11.) és Bercsényi tornatereM (Bercsényi KollégiuM, Xi. Bercsényi u. 28-30.) – BiztosítanaK 
Megfelelő Helyszínt a KülönBöző sPortoK szerelMeseineK. terMészetesen a BMe PolgároK KedVezMényesen 
tudnaK Bérletet Váltani.

a BMe száMos KülönBöző egyéni- és csaPatsPort Helyszínéül szolgál. egyaránt leHetőség Van szaBadidő 
sPortBan Való részVételre, illetVe Versenyszerű sPortolásra. 
nyílt és Házi BaJnoKságoKBan tudtoK részt Venni, VersenyeKen és KuPáKon tudtoK MegMérettetni, aHol a 
színVonal és a Hangulat garantált.
a BMe Kancellária sPort és szaBadidős létesítMényeK igazgatóság a létesítMényeK üzeMeltetése Mellett 
feladatánaK érzi a HallgatóK sPortéleténeK táMogatását, a sPortolási leHetőségeK folyaMatos BőVítését 
toVáBBá a HallgatóK sPortolásra Való ösztönzését.

leHetőségeK a sPortKözPontBan
Közel 3000 nM-en VárJa az érdeKlődőKet száMtalan szolgáltatással. Két KosárlaBda Pálya, falMászó tereM, 
4 sPortParKettáVal Borított neMzetKözi szaBVányoKnaK Megfelelő squasHPálya, tereMfoci, sPinning tereM 25 
daraB tecHnogyM sPinninggel, falMászó tereM, aeroBic terMeK…

funKcionális edzés 
naPJainK egyiK legnéPszerűBB edzéstíPusáVá nőtte Ki Magát, a funKcionális, 
azaz saJát testsúlyos edzés. Használatos egyaránt Kiegészítő edzésKént a 
VersenysPort területén, illetVe egészséges életMódot élő szaBadidő sPortolónaK 
KiVáló edzésforMa. ezen felül reHaBilitációBan is alKalMazHató.
a Hangsúly az erő, rugalMasság és állóKéPesség, Kitartás feJlesztésén Van, 
MiKözBen JaVul az egyensúly is.

KonditereM/fitness
sPortKözPontunK tecHnogyM Wellness systeM rendszerrel, cardio és 
KonditerMi géPParKKal Veszi fel a Versenyt a BudaPest níVós KonditerMeiVel. 
sPorteszKözeinKet folyaMatosan BőVítJüK, a terMeKBen tereMedzőK állnaK 
rendelKezésre a segítséget, illetVe szaKMai tanácsot KérőK száMára.

szeMélyi edzés 
szaKeMBer által Végzett és Koordinált edzés során gyorsaBBan és HatéKonyaBBan 
érHeted el a KíVánt célt.
a szeMélyi edzés Mindig egyénre szaBott, az adottságnaK és a fiziKai állaPotnaK 
Megfelelően zaJliK. az edző MotiVál, a gyaKorlatoK Pontos és Precíz 
VégreHaJtására tanít.
PreVentíV segítséget nyúJt, segít Megelőzni az esetleges sérüléseKet.
útMutatást nyúJt a Helyes táPlálKozás KialaKításáBan.

falMászás 
a BMe falMászó terMe egy olyan Hely, 
aHol igyeKszünK Mindent a MászóK igé-
nyeiHez igazítani. aBBan KülönBözünK a 
töBBi tereMHez KéPest, Hogy itt Minden-
neK lelKe Van. a Mászót lelKes falMes-
tereK fogadJáK, aKiK szíVesen segíteneK 
MindenBen, Hisz neKiK ez neM csaK egy 
HoBBi, HaneM egy életérzés. Ha Kezdő 
téVed Be, szíVesen segíteneK BárMiBen 
felügyelőinK, nyugodtan KérdezzeteK 
tőlüK. KéPzetteK, ügyeseK, oKosaK.
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csoPortos óráK
nálunK csoPortos óráK színes tárHázáBól 
VálogatHatsz. egyes óráK feJlesztiK az erőt, 
állóKéPességet, MásoK a HaJléKonyságra, 
alaKforMálásra fóKuszálnaK. nálunK MindenKi 
MegtalálJa száMításait, az óráKon garantált a 
Pörgés, a Jó Hangulat.

aiKido, aKroBatiKus PoMPon, Best Body, Body 
art, Brazil Jiu Jitsu, caPoeira, dance training, 
deePWorKout, eMocean yoga, fitlaV, Has láB 
fenéK, Hot iron, JuMPing fitness, Kangoo, Karate, 
KettleBell, KiscsoPortos funKcionális óra, KraV 
Maga, női önVédelMi óra, Pilates, sPinning, 
sPinnracing, strooPs funKcionális Köredzés, trX, 
taiJi, WalKenergie, zsírégető, zuMBa, zóna edzés… sPortoK a sPorttelePen

MűfüVes fociPályáK, atlétiKa Pálya, streetBall Pálya, fedett és szaBadtéri teniszPályáK, illetVe télen is fedett, HoMoKos 
strandröPlaBda PályáK, strandfoci- és strandKézi Pálya áll rendelKezésre.

 
BMe BeacH sPort 
BMe sPorttelePünK ad Helyet az ország legnagyoBB HoMoKarénáJánaK, ezzel egyedi sPortolási leHetőséget BiztosítVa a 
strandsPortot KedVelőKneK. szíVünK csücsKe lett a strandröPlaBdára, strandKézilaBdára, strandteniszre illetVe strand-
focira alKalMas télen is nyári Hangulatot Biztosító, fedett, HoMoKos aréna. tanulJ, feJlődJ edzőinKKel! terMészetesen a 
HoMoKon VersenyeK és BaJnoKságoK is VárJáK a Profi és aMatőr sPortolóKat egyaránt.

BaJnoKságoK
KedVenc sPortágadBan az egyeteM csaPatáHoz csatlaKozVa részt VeHetsz az egyeteMeK Közötti BaJnoKságoKon, 
Mellyel a sPorton Keresztül KéPViselHeted egyeteMedet.
csaPatainK BudaPesti, országos és neMzetKözi szinten is MegMérettetiK MaguKat.
telJesség igénye nélKül:
•	Magyar egyeteMi és főisKolai országos BaJnoKság (MefoB),
•	BudaPesti uniVersitas VersenyeK,
•	Házi MűfüVes fociBaJnoKság Kerül Megrendezésre egész éVBen sPorttelePünKön,
•	röPlaBda MűKuPa tereMBen és HoMoKon egyaránt.

sPortnaP
a főVáros egyiK legJelentőseBB felsőoKtatási sPortrendezVénye. éVente HallgatóK ezrei látogatnaK el a Két Helyszínre 
(sPortteleP és sPortKözPont), aHol leHetőségüK Van sPortágaK KiPróBálására, ingyenes edzéseKre, KéPességeiK 
összeMérésére. 
a naP célJa töBBeK Között az, Hogy ráirányítsa a figyelMet a sPort fontosságára a felsőoKtatásBan és arra, Hogy 
neMcsaK a szelleMi, de a fiziKai felKészültség, edzettség is legaláBB ugyanannyira fontos a JöVő értelMisége száMára.  
 a sPortnaP leHetőséget nyúJt, Hogy MegMutasd az egész naPos csaPatVersenyeKen (foci, streetBall, röPlaBda) 
Milyen Jó csaPatot alKottoK Barátaiddal, MegMérKőzzeteK egyéni sPortágaKBan is, illetVe sorVersenyen, laser-
tagBen, reKeszMászásBan ….stB..Vagy csaK szurKolHattoK egy Jót.

toVáBBi inforMáció: WWW.BMesPort.Hu
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Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő:

INDULÓ KÉPZÉSEK

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR (1871)
ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat 
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
8 félév

SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
3 félév

INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
3 félév

FÖLDMÉRŐ - ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖK MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
3 félév

ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév
kizárólag matametika és fizika tantárgyból tett érettségi 
fogadható el, egy tantárgyból emelt szintű érettségi kötelező

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév
sikeres rajzi alkalmassági vizsga a felvétel feltétele

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő:
Felvételi sajátosság: 
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Végzettségi szint: 
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Képzési idő: 
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Képzési idő: 

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 
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Képzési idő:
Felvételi sajátosság: 

BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR (1871)
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Tagozat: 
Finanszírozási forma: 
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Szak megnevezése:
 

Végzettségi szint: 
Tagozat: 

Finanszírozási forma: 
Képzési idő:

ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

IPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
sikeres rajzi alkalmassági vizsga a felvétel feltétele

GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
középfokú angol nyelvismeret szükséges, mivel a képzés angol 
nyelven folyik

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖKI 
mesterképzési szak
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

INDULÓ KÉPZÉSEK

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR (1873)
Szak megnevezése: 

Végzettségi szint: 
Tagozat: 

Finanszírozási forma: 
Képzési idő: 

Felvételi sajátosság:

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő:
Felvételi sajátosság:

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév
rajz alkalmassági vizsga, emelt szintű érettségi

ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
rajzi, írásbeli és szóbeli vizsga
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Szak megnevezése: 

Végzettségi szint: 
Tagozat: 

Finanszírozási forma: 
Képzési idő: 

Felvételi sajátosság:

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI OSZTATLAN SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
10 félév
rajz alkalmassági vizsga, emelt szintű érettségi

INDULÓ KÉPZÉSEK INDULÓ KÉPZÉSEK

BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR (1873)
 

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 
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Képzési idő: 
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Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 
Felvételi sajátosság:

BIOMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
A szóbeli felvételi vizsgán az alapszakos oklevél megszerzéséhez 
készített szakdolgozatot/diplomamunkát kell röviden ismertetni 
és a Bizottság kérdéseire válaszolni. A hozott pontokat 
az alapképzés kredittel súlyozott tanulmányi átlagának 
kilencszereséből számítjuk.

GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
A szóbeli felvételi vizsgán az alapszakos oklevél megszerzéséhez 
készített szakdolgozatot/diplomamunkát kell röviden ismertetni 
és a Bizottság kérdéseire válaszolni. A hozott pontokat 
az alapképzés kredittel súlyozott tanulmányi átlagának 
kilencszereséből számítjuk.

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
A szóbeli felvételi vizsgán az alapszakos oklevél megszerzéséhez 
készített szakdolgozatot/diplomamunkát kell röviden ismertetni 
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Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 
Felvételi sajátosság:
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és a Bizottság kérdéseire válaszolni. A hozott pontokat 
az alapképzés kredittel súlyozott tanulmányi átlagának 
kilencszereséből számítjuk.

MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
A szóbeli felvételi vizsgán az alapszakos oklevél megszerzéséhez 
készített szakdolgozatot/diplomamunkát kell röviden ismertetni 
és a Bizottság kérdéseire válaszolni. A hozott pontokat 
az alapképzés kredittel súlyozott tanulmányi átlagának 
kilencszereséből számítjuk.

VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
A szóbeli felvételi vizsgán az alapszakos oklevél megszerzéséhez 
készített szakdolgozatot/diplomamunkát kell röviden ismertetni 
és a Bizottság kérdéseire válaszolni. A hozott pontokat 
az alapképzés kredittel súlyozott tanulmányi átlagának 
kilencszereséből számítjuk.

BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1950)
Szak megnevezése: 

Végzettségi szint: 
Tagozat: 

Finanszírozási forma: 
Képzési idő: 

Szak megnevezése: 
Végzettségi szint: 

Tagozat: 
Finanszírozási forma: 

Képzési idő: 

Szak megnevezése: 
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Képzési idő: 
Felvételi sajátosság:

VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

VILLAMOSMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott 
szak elsősorban a villamosmérnöki (BSc) alapszak. Egyéb - 
elsősorban gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, mechatronikai 
mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, energetikai 
mérnöki és mérnökinformatikus - alapszak esetén is lehetőség 
van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő 
kredittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó krediteket a 
mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan 
kell szerezni. Duális formában is lehetőség van a képzés 
elvégzésére.
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MÉRNÖKINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott 
szak elsősorban a mérnökinformatikus (BSc) alapszak. Egyéb - 
például gazdaságinformatikus és programtervező informatikus 
-alapszak esetén is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított 
ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. 
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló 
képzéssel párhuzamosan kell megszerezni.

EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
Elsősorban az alábbi szakokon diplomát szerzettek jelentkezését 
várjuk: villamosmérnöki, biomérnöki, gépészmérnöki, 
szerkezetépítőmérnöki, mérnök informatikus, programtervező 
informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia (BSc) 
alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos és gyógyszerész 
egységes, osztatlan mesterképzési szakok.

GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott 
szak elsősorban a gazdaságinformatikus (BSc) alapszak. Egyéb 
- például mérnökinformatikus és programtervező informatikus - 
alapszak esetén is lehetőség van jelentkezni. Ha a megállapított 
ismeretkörökben megfelelő kredittel nem rendelkezik a hallgató, 
akkor a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan kell megszerezni 
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BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR (1951)
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ALAPSZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas
7 félév

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ALAPSZAK
alapfokozat
nappali
önköltséges
7 félév

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK
alapfokozat
nappali
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állami ösztöndíjas
7 félév

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK
alapfokozat
nappali
önköltséges
7 félév

LOGISZTIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas
7 félév

LOGISZTIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK
alapfokozat
nappali
önköltséges
7 félév

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas
4 félév

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali
önköltséges
4 félév

JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas
4 félév

JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali
önköltséges
4 félév

LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas
4 félév

LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK
mesterfokozat
nappali
önköltséges
4 félév
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BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1987)
FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
6 félév

MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
6 félév
emeltszintű érettségi kötelező vagy biológiából vagy fizikából 
vagy földrajzból vagy kémiából vagy matematikából

FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

SZÁMÍTÓGÉPES ÉS KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
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BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (1998)
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
6+1 félév

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
6 félév
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MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAk
alapfokozat
részidős
állami ösztöndíjas / önköltséges
7 félév

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali 
állami ösztöndíjas / önköltséges
6+1 félév

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK
alapfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
6+1 félév

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
részidős
állami ösztöndíjas / önköltséges
3-4 félév

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
részidős
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
részidős
önköltséges
4 félév

MÉRNÖKTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
részidős
állami ösztöndíjas / önköltséges
3-4 félév
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MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN 
MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
részidős
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
mesterfokozat
nappali
állami ösztöndíjas / önköltséges
4 félév
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INDULÓ KÉPZÉSEK

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

KAROK



26 27

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

A KAR BEMUTATÁSA
A BME Építőmérnöki Kara a leghosszabb múlttal rendelkező 
mérnöki kar, és a legnagyobb építőmérnöki képzési hely az 
országban. 
Az építőmérnök munkája olyan sokrétű, hogy aligha 
található leírására jobb általános megfogalmazás, mint 
az Angol Építőmérnöki Társaság 1828-as alkotmánya, 
amely szerint az építőmérnök feladata, hogy „a természet 
erőforrásait mindig az ember kedvére és hasznára fordítsa”. 
Az építő, környezetalkotó munka egyidős az emberi 
civilizációval. A római utak, hidak, akvaduktok, az ősi ázsiai 
és dél-amerikai kultúrák fejlett öntözőrendszerei korabeli 
építőmérnökök mesterművei. 
Mi a feladata az építőmérnöknek? Egy lakatlan 
terület lakhatóvá tétele, vagy a lakható területeken 
az életkörülmények javítása, ezen belül a földterület 
felmérése, feltérképezése, a felszín változásának és a 

felszín alatti talaj vizsgálata, a vizek szabályozása, a 
terület bekötése a már meglévő közművezeték-, út-, és 
vasúthálózatba, valamint a területen belüli közlekedési 
hálózat tervezése, a városok, falvak ellátása ivóvízzel, illetve 
a csatornarendszer megépítése. A természeti tereptárgyak 
leküzdése, alagutak, hidak, viaduktok építése, a hírközlési 
adótornyok, ipari csarnokok, mezőgazdasági tárolók 
létrehozása, építészmérnökökkel közösen a lakóterületek 
kialakítása, ahol az építőmérnök elsősorban a középületek, 
irodák tartószerkezetét tervezi és építi meg.

Karunk az elmúlt évtizedekben több jelentős tudományos 
és szakmai munkát irányított, illetve több kutatásban 
vett részt. A teljesség igénye nélkül ezek közül 
néhány nemzetközi hírű munka és eredmény: Oltay-
szintező kidolgozása, végeselemes tervezői szoftverek 
fejlesztése, a rekord fesztávolságú kosárfüles Pentele-híd 
(Dunaújváros) és a Megyeri-híd (Budapest) társtervezői, 
illetve próbaterhelési munkái, biomechanikai kutatások, 
különleges tulajdonságú építőanyagok fejlesztése, 
geotechnikai laboratóriumi vizsgálati módszerek 
megújítása, kolontári vörösiszap katasztrófa modellezése.
A Karnak az említett szerkezet-építőmérnöki, infrastruktúra-
építőmérnöki, valamint földmérő és térinformatikai 
mérnöki szakterületeken kilenc tanszéke működik. Az 
elismert akadémikusok, professzorok tevékenységét fiatal 
oktatói gárda segíti. A Kar hagyományosan jó kapcsolatot 
ápol hallgatóival, nem csak a kari rendezvényeken, hanem 
szoros együttműködésben az oktatás fejlesztésében és 
minőségbiztosításában. 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPSZAK
Az Építőmérnöki szak alapképzésének célja felkészült, 
gyakorlatias, nyelvtudással rendelkező mérnökök képzése, 
akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, 
vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzési 
ágazatnak megfelelően egyszerű tervezési-fejlesztési 
feladatok önálló megoldására, valamint összetett tervezési 
munkákban való közreműködésre. 
A hallgatók tanulmányaik során a műszaki problémák és 
feladatok szokatlanul széles választékával ismerkednek 
meg, legyen az erőjáték, földmérés, vagy éppen 
épületfizika. A képzésben lehetőség van egyes tárgyak 
vagy akár teljes specializációk angol nyelven történő 
hallgatására is. A képzés gyakorlati jellegét mutatja, hogy 
a tanulmányok több mint fele - számítási, tervezési, mérési 
és projektfeladatok elvégzésével – kiscsoportokban folyik. 
A képzés része egy négyhetes ipari gyakorlat és 21 nap 
mérőgyakorlat is. 

A Dékáni Hivatal 
elérhetősége:
1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 3. 
Központi épület I. em. 28.

Nyitvatartás: 
H, Cs: 13:00-15:30; 
K, P: 9:00-11:30

Telefon: +36 1 463 3531
Fax: +36 1 463 3530

Hivatalvezető: Kónya Éva

Bővebb információk a 
Karról és a képzésről: 
felvi.epito.bme.hu; 
epito.bme.hu

INDÍTOTT KÉPZÉSEK LEÍRÁSAI

A Kar által nyújtott képzési kínálat miatt a felvételi 
ponthatár az építőmérnök képzést folytató helyek közül 
a legmagasabb. Ez a felkészültség a későbbiekben 
is megmutatkozik, hiszen hallgatóink az országos 
tudományos diákköri konferencián a műszaki szekciókban 
számos sikert érnek el. 
Mintatanterv, bővebb képzésleírás Internetes 
fellelhetősége a kari honlapon: a http://www.epito.bme.
hu címen.

SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERSZAK 
Az építőmérnöki alapképzés során hallgatóink olyan 
ismeretek birtokába jutnak, amelyek biztosítják egy-egy 
szakterületen az építési és tervezési feladatokban történő 
aktív közreműködést. 
További elmélyült tanulásra, fejlődésre, speciális esetek 
vizsgálatára, és kutatásra ad lehetőséget a Szerkezet-
építőmérnöki mesterszak. Ahogyan az emberi testnek 

is szüksége van a stabilitást adó vázra, úgy környezetünk épített elemeinek 
is elengedhetetlen részét képezik a tartószerkezetek. A különleges, egyedi 
megoldások erőtani és formai tervezése, anyagkiválasztása rendkívül 
komoly feladat, a számítási eljárások is egyre izgalmasabbak. A megvalósult 
építmény, pl. egy sportcsarnok, egy völgyhíd, egy toronyház, egy folyóparti 
védmű megjelenése mindig tükrözi az építési szakmához kapcsolódó 
tudományterületek aktuális újdonságait és fejlettségi szintjét. A tervezési, 
az erőtani- és az épületenergetikai méretezési eljárások területén a 
legújabb szoftverek használata hatalmas változást jelent az építőmérnöki 
tervezőmunkában, és nincs megállás, a fejlődés töretlen. Óriási kihívások és 
izgalmas témák várnak azokra a fiatalokra, akik ezen a 3 féléves mesterszakon 
folytatják tanulmányaikat. 

INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERSZAK

Ma már nincsenek elérhetetlen úti célok. Óriási távolságokat tehetünk meg 
földön, vízen és a levegőben is. Ehhez azonban megfelelő „pályákra” van 
szükség. Az infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakon olyan mérnökök 
képzése folyik, akik a közúti és a vasúti közlekedés legkorszerűbb pályáit 
tervezik meg, akik a vízi közlekedést elősegítő új típusú műtárgyakat építik, és 
a légikikötők korszerű kifutópályáit tesztelik, illetve alakítják. A mesterszakon 
tanulók egy csoportja a felszíni és a felszín alatti vizek megismerésére helyezi 
hangsúlyt, tudva azt, hogy a vízkészlettel való okos gazdálkodás az emberiség 
jövője szempontjából kiemelt jelentőségű. 
Ma már mindenki számára ismert tény, hogy az ökológiai egyensúly 
megteremtése, illetve megtartása a környezeti katasztrófák elkerülésének 
záloga. Új modell és méretezési metodikát kell alkalmazni, előrejelzéseket kell 
adni pl. a felszíni vízmozgásokról, hiszen a megfelelő időben kapott információk 
komoly értékeket mentenek meg. Az Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak 
hallgatói lehetőséget kapnak az említett területeken folyó kutatásokba történő 
bekapcsolódásra.   

FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

Épített környezetünk létesítményeinek tervezése, kivitelezése, hatékony 
üzemeltetése és fejlesztése során elengedhetetlen a térképi adatbázisok, 
korszerű helymeghatározási módszerek, a térinformatikai technológiák és az 
intelligens közlekedési rendszerek magas színvonalú felhasználása. A földmérő- 
és térinformatikai mérnöki mesterszakot végző mérnökök nem csak korszerű 
geodéziai és távérzékelési módszerekkel segíthetik a térbeli adatgyűjtést, 
de mélyreható felsőgeodéziai, műholdas helymeghatározási ismeretekkel 
is rendelkeznek. Egy-egy összetett építési projekt során hatékonyan tudják 

ötvözni a tanult adatnyerési és 
térinformatikai technológiákat 
mind a tervezés, mind a kivitelezés, 
majd az üzemeltetés támogatására. 
A mesterszak hallgatói számos 
projektfeladatra, önálló munkára 
épülő tárgy keretén belül 
lehetőséget kapnak kutatási- és 
fejlesztési feladatok elvégzésére is, 
mely megalapozhatja a hatékony 
együttműködést más szakágakkal. 
A térinformációs adatbázisok 
és mesterséges intelligencia 
területén szerzett ismeretek az 
informatikai kompetenciát növelik, 
további fejlődési irányokat nyitva a 
hallgatóknak.
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BME Gépészmérnöki Kar
Dékán: 
Dr. Czigány Tibor, 
akadémikus, egyetemi tanár

Dékáni Hivatal: 
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K épület, I. emelet 24.

Tel.: +36 1 463-3541

Honlap: gpk.bme.hu

Facebook:
facebook.com/bmegpk

Oktatási Csoport:
oktatasicsoport@gdh.bme.hu

Az 1871-ben létrejött önálló Műegyetemen 5 szak-
osztályt alapítottak: mérnöki (ez megfelelt a mai 
építőmérnöki karnak), gépészmérnöki, építész-
mérnöki, vegyészmérnöki és egyetemes szakosz-
tályt, mely szakosztályok a mai karok megfelelői 
voltak. A dualizmus kora Magyarország gazdaság-
történetében a modern iparosodás kibontakozá-
sának, a gépi nagyipar kialakulásának és látványos 
gyorsaságú fejlődésének időszaka. Az ipari fejlődés 
egyre több jól képzett szakembert igényelt. E cél 
megvalósulását szolgálta a Műegyetem egyik ala-
pító kara - akkori nevén szakosztálya - volt a Gé-
pészmérnöki Kar.

Az indulás évében 15 hallgatója volt a karnak, ez 
a létszám az 1881/82-es tanévben már 131 főre 
növekedett, s az 1899/1900-as tanévben majd 
800 volt a hallgatók létszáma. A Műegyetem - így 
a Gépészmérnöki Kar is az 1882/83-as tanévtől 
első önálló épületében - a mai Múzeum körúton 
kezdte meg az oktatást. A korszerű ipari igényeket 
messzemenően figyelembe vevő gépészmérnök 
oktatást mutatja az a tény is, hogy új tudományte-
rületek művelésére tanszékeket alapítottak. 1934-
ben új szervezeti keretek között létrejött a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
mely 98 tanszékével az ország legnagyobb felső-
oktatási intézménye lett. Az 1930-as években to-
vább folytatódott az ipari gyakorlattal rendelkező 
szakemberek bekapcsolódása az oktatásba, új 
szaktanszékek kerültek megalapításra, valamint a 
laboratóriumok, gépműhelyek fejlesztése, bővülé-
se valósult meg.

Az 1945 utáni éveknek, illetve évtizedeknek az 
országban végbemenő politikai küzdelmei a Mű-
egyetemen is éreztették hatásukat. Az 1948/49 for-
dulóján elkészült a Gépészmérnöki Kar új szakosítá-
si terve, mely szerint a következőkben a következő 
szakokon folyt a képzés: gépgyártástechnológia , 
hőerőgépész ,vasúti gépész, épületgépész, áram-
lástani, hajógépész, vegyipari gépész , textilgé-
pész, emelőgépész és mezőgazdasági gépész. 
Az 1950-es és ’60-as években végbemenő átalaku-
lások eredményeképpen az 1970-es évek elején a 
nappali tagozaton a következő szakokon folyt kép-
zés: gépészmérnök, gépgyártástechnológia, erő-
gépész, mezőgazdasági gépész, textiltechnológia, 
vegyipari gépész és műszaki tanár.

BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

INDÍTOTT KÉPZÉSEK

1984-ben bevezetésre került az angol nyelven folyó mérnökképzés 
külföldi hallgatók számára, melyben a Gépészmérnöki Kar kezdet-
től fogva aktívan vett részt. Később a Kar az orosz nyelvű képzés 
mellett bekapcsolódott a francia és német nyelvű képzésbe is. A 
’90-es évek végére a társadalmi-gazdasági igények függvényében 
gazdagodtak a képzési formák. Az egyetemi szintű okleveles gé-
pészmérnök képzés mellett energetikai mérnöki valamint ipari ter-
mék- és formatervező mérnöki képzés indult el. 

TÖRTÉNETE

A 2005/2006. tanévtől kezdődően e képzési formákat fokozatosan felváltot-
ta a kétciklusú (BSc-MSc), struktúra. A Kar jelenlegi képzési palettáján négy 
alapképzési (gépészmérnöki, energetikai mérnöki, mechatronikai mérnöki és 
ipari termék- és formatervező mérnöki), hat mesterképzési (gépészmérnöki, 
energetikai mérnöki, mechatronikai mérnöki és ipari terméktervező mérnöki, 
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki, angol nyelvű gépészeti 
modellezés) szak áll a graduális képzés hallgatói rendelkezésére. A diplomával 
rendelkezők részére két szakirányú továbbképzési (hegesztő technológus és 
energiatermelési) szak, valamint a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudo-
mányok Doktori Iskola keretein belül folyó szervezett doktori képzés nyújt to-
vábbtanulási lehetőséget, ahol évente 10-15 hallgató szerez doktori fokozatot.
Napjainkra a tágan értelmezett gépészmérnöki szakma elismertsége ismét 
igen magas a társadalom részéről, a felvételiző hallgatók körében Magyaror-
szágon a legnépszerűbb szaknak számított. A BME Gépészmérnöki Kar négy 
alapszakára (Gépészmérnöki, Mechatronikai mérnöki, Energetikai mérnöki, 
Ipari termék- és formatervező mérnöki) a legnehezebb a bekerülés, a felvételi 
pontszámok messze a legmagasabbak. Nem véletlen tehát, hogy évek óta a 
munkáltatók körében a BME Gépészmérnöki Kar Magyarország legnagyobb 
presztízsű műszaki kara.

A felvételivel és a kar életével kapcsolatos információk honlapunkon: gpk.bme.
hu és Facebook oldalunkon: facebook.com/bmegpk találhatók meg.
További felvilágosítást a Dékáni Hivatal Oktatási Csoportjától, az 
oktatasicsoport@gdh.bme.hu kérhető.



30 31

ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az ezen a szakon végző mérnökök korunk legnagyobb 
kihívására készülnek fel: a fenntartható energiaellátás 
biztosítására. Világunkban egyszerre gyorsult felt a 
technológiai haladás és a társadalmi átalakulás, mely 
komoly kihívás elé állítja az energetikai mérnököket: olcsó, 
biztonságos, környezetbarát és hosszú távon fenntartható 
megoldásokkal kell biztosítani a fenntartható fejlődés 
alapját jelentő energiát. Ennek megfelelően ebben a 
képzésben kiemelten nagy hangsúlyt kapnak a jövőbe 
mutató technológiai megoldások, legyen szó akár 
atomenergetikáról vagy a klasszikus tüzelőanyagok 
felhasználásáról, akár a megújuló energiaforrások 
alkalmazásáról. A mesterszakon tanulmányokat folytatók 
részére az energetikai vállalkozások széles körben 
biztosítanak gyakornoki és ösztöndíjprogramokat, így 
a végzés utáni elhelyezkedés egyáltalán nem jelent 
problémát.

A gazdasági fejlődés és a civilizált emberi élet egyik 
elsődleges létfeltétele a megfelelő mennyiségű és 
minőségű energia rendelkezésre állása. Az energetikai 
mérnökök feladata, hogy az e feladatoknak megfelelő 
technikai, technológiai megoldásokat megtervezzék 
és üzemeltessék. Az energetika átszövi a gazdaság és 
a társadalom egészét, ezért az energetikai mérnöki 
alapszakon is ennek megfelelően folyik a képzés. Az itt 
végző mérnökök alkalmasak lesznek az atomenergetikai 
folyamatok üzemeltetésére, a megfelelő komfortérzetet 
biztosító lakó-, és munkakörnyezet megtervezésére, 
energiaátalakító és –felhasználó rendszerek 
energiaellátásának tervezésére és üzemeltetésére, 
a villamos energia szállításával és elosztásával 
kapcsolatos feladatok megoldására. Mindezek 
mellett környezetvédelem, a megújuló energiák, a 
fenntarthatóság, valamint az energia-menedzsment 
területeken is hasznos ismereteket szerezhetnek.

Az itt végző mérnökök feladata az emberi tartózkodásra 
szolgáló tereket kiszolgáló épületgépészeti berendezések 
és a bennük zajló folyamatok koncepciójának kidolgozása, 
modellezése, tervezése, üzemeltetése és karbantartása; az 
épületek és gépészeti rendszereik energetikai tanúsítása 
és auditálása. A szakterületen igen jók az elhelyezkedési 
lehetőségek, az ipar sokkal több, kifejezetten a BME-n 
végzett mérnököt venne fel, mint ahányan valóban 
végeznek. 

Az ezen a mesterszakon végzők képesek alkalmazni a kü-
lönböző gépészeti területeken felmerülő műszaki felada-
tok igényes modellezésen alapuló megoldásának elméleti 
hátterét, numerikus és kísérleti módszereit, amelyek keze-
lése a mechanika, az áramlástan, a termodinamika és az 
elektronika alapján lehetséges. Képesek az olyan gyakor-
lati feladatok megoldására, amelyek kiemelten igénylik az 
időben változó folyamatok modellezésének és a modellek 
matematikai kezelésének ismeretét. A szakon az oktatás 
teljes egészében angol nyelven folyik. A gépészeti model-
lezés mesterszakon végzett hallgatók jelentős része olyan 
cégeknél helyezkedik el, ahol megszerzett tudását a kuta-
tási, fejlesztési és innovációs területen tudja hasznosítani.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI 
GÉPÉSZMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK

GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A műszaki színvonal világszerte olyan rohamosan fejlődik, 
hogy merész vállalkozás akár csak tíz évre is előre felmérni 
az akkori társadalmi igényeket, a technikai berendezések 
megjelenési formáját, minőségét és műszaki jellemzőit, 
holott a gépészmérnöki életpálya 30-40 évet ölel fel. A 
gépészmérnök foglalkozik a gyártmánnyal és a folyamat-
tal a kitalálástól a tervezésen és gyártáson keresztül az 
értékesítés utáni üzemeltetésig. Ezek a sajátosságok arra 
utalnak, hogy tanulmányai során senki sem láthatja előre 
azt, hogy majdani gépészmérnöki hivatásának gyakorlása 
közben milyen pályát fog befutni. A gépészmérnök élet-
útja során számos, eltérő feladatkört tölt be, ezért nem 
a sokféle lehetséges specializált képzés valamelyikére, 
hanem széleskörű, időtálló ismeretek megszerzésére van 
szükségük, ezt szolgálja a stabil alapokat biztosító képzés. 

A mérnöki alkotás létrejöttét vagy társadalmi igény, vagy 
új ötlet előzi meg. Az igényelt vagy elképzelt gyártmányt 
meg kell tervezni, megfelelő anyagokat kell hozzá válasz-
tani, létre kell hozni a lehetőleg magas szinten automa-
tizált technológiát és gyártóberendezést, mindezt kör-
nyezetbarát, energiatakarékos módon. Az így létrehozott 
terméket értékesíteni kell, gondoskodni kell a kellően 
automatizált üzemeltetésről, karbantartásról, meghibá-
sodás esetén a javításról. Az egész tevékenységet a piac 
értékítélete minősíti, ezért a piackutatástól az értékesíté-
sig a mérnök állandóan használja gazdasági és informati-
kai ismereteit. A gépészmérnöki mesterszakon végzettek 
részt vehetnek gépek tervezésében és gyártásában, folya-
matok, intelligens gépészeti rendszerek tervezésében és 
üzemeltetésében.

A mechatronika az intelligens gépek tudománya, mely 
a robotokkal kezdte meg a máig tartó térhódítását. 
Mechatronikai eszközök a sofőrtől egyre több döntést 
átvevő gépjárművek; a hőmérsékletet (hűtést-fűtést), 
megvilágítást és lifteket szabályozó intelligens épüle-
tek; a vastag fémek precíz elvágására használt lézeres 
optomechatronikai rendszerek. Mechatronikai eszköz a 
sebészetben használt endoszkóp, az emberek mozgását 
elemző biomechatronikai mérőeszközök. Még a háztar-
tásban is egyre több ún. „okos” mechatronikai eszközzel 
találkozunk, mint az autófókusszal és mosolyfelismeréssel 
rendelkező fényképezőgép, az önjáró porszívó és fűnyíró 
vagy a szennyeződést felismerő mosó- és mosogatógép. 
Így a széles tudásanyaggal rendelkező mechatronikai 
mérnökök egyre keresettebbek. 

A mechatronika az intelligens gépek tudománya, amely a 
gépészet, az elektrotechnika és a számítógépes irányítás 
egymás hatását erősítő integrációja a termékekben és au-
tomatikus működtetésükben, illetve azok tervezésében, 
gyártásában. Az elektronika, a mikrovezérlők folyamato-
san csökkenő ára és növekvő kapacitása miatt egyre több 
matematikát és egyéb tudást integrálunk a gépeinkbe, 
hogy azok automatikusan optimális üzemmódban mű-
ködjenek. Ez megköveteli, hogy az alapszakot befejező 
mechatronikai mérnökök is egy magasabb tudásszintre 
lépjenek. A mesterszakot végzett hallgatóink fontos sze-
repet kapnak a fejlesztésében, a területhez kapcsolódó 
tudományos kutatásokban is.

IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ 
MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

IPARI TERMÉKTERVEZŐ 
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Az ezen a szakon végző mérnököket felkészítjük arra, 
hogy milyen csapatban dolgozni, hogyan kell használni 
a CAD tervezőszoftvereket, hogyan kell környezetbarát 
terméket tervezni, hogyan lesz a tervből eladható termék, 
milyen a jó csomagolás, mitől lesz valósághű egy termék 
látványterve, hogyan tudja igényesen lerajzolni ötleteit, 
hogyan bontakoztassák ki kreativitásukat. A képzésben 
nagy súllyal szerepelnek az alkalmazási készségeket 
fejlesztő gyakorlati foglalkozások (modellezés, 
számítógéppel támogatott tervezés, gyártás, piackutatás, 
termékminősítés stb.) és a terméktervezési projektek, 
amelyek a tervezési alapötletek felvázolásától a 
prototípus elkészítéséig az innovációs folyamat minden 
lépését magukba foglalják.

Az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak el-
végzése után a mesterszakon továbbtanulók a kreatív 
ötleteiket valós, ipari problémák megoldása során hasz-
nosíthatják, nemzetközi tervező csapatban vehetnek 
részt, a tervezést a virtuális valóság világába is kiterjeszt-
ve végzik, a számítógépes modellezést professzionális 
szinten művelhetik, a termékek viselkedését numerikus 
szimulációval is ellenőrizhetik, szervezési és irányítási 
készségeket is szerezhetnek. Okleveles ipari termékter-
vező mérnökként jó eséllyel vállalhatsz munkát mind a 
multinacionális nagyvállalatoknál, mind pedig a kis- és 
középvállalatoknál, amelyeknél a terméktervező mérnök 
interdiszciplináris tudása miatt alkalmas projektteam ve-
zetői feladatok ellátására is.
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BME Építészmérnöki Kar
Dékán:
Molnár Csaba DLA
egyetemi docens

Dékáni Hivatal:
1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3.
K épület, I. emelet 23.
Tel.: +36 1 463-3521

Bővebb információ a karról 
és a felvételiről:
www.epitesz.bme.hu
https://www.facebook.com/
bmeepiteszmernokikar/
www.felvi.hu

A KAR MÚLTJA
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki Kara fennállása óta meghatározó szerepet 
tölt be a hazai építészképzésben. Oktatási modellje a mai 
napig is e nagy múltú tradícióra épül. A jogelőd József 
Nádor Műegyetemen 1871-ben indult meg az oktatás 
az Építészeti és Mérnöki Osztályon. Az építészképzés 
kezdeteit, a 19. századvég kimagasló ismert és elismert 
építészei, Budapest városképének kialakítói, többek 
között Steindl Imre, Hauszmann Alajos és Schulek Frigyes 
határozták meg. A 20. század elején Dr. Kotsis Iván építész-
professzor nevéhez köthető a budapesti, műegyetemi 
építészképzés megreformálása, ami jelentős hazai és 
nemzetközi téren egyaránt elismertséghez vezetett. Az 
egyetem fennállása óta a műszaki tudományok kiváló 
művelői és neves tanáregyéniségei is kivették szerepüket 
az oktatásból. Szinte minden jelentős magyar építész e 
nagy hagyományokkal rendelkező Karon tanult.

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

A Kar sajátos olvasztótégelyként funkcionálva ad helyet a 
tudományoknak, az oktatásnak, a kutatásnak és a művé-
szeteknek, mindenkor egyéni válaszokat adva a jelen kor 
kihívásaira. Az oktatásunk során a Kar folyamatosan arra tö-
rekszik, hogy a művészet és a tudományok területén sokré-
tű, szintetizált ismeretek átadásával kreatív gondolkozásra 
neveljen. 
Fontosnak tartjuk a hagyományok megbecsülése és az ér-
tékek megóvása mellett a jövőre való orientáltságot, a mo-
dern technológiák, módszerek megismerésére, használatá-
ra való nyitottságot, a szakmai megalapozottságú kritikus 
attitűd kialakítását. 
Célunk olyan építészmérnökök képzése, akik képesek a ter-
vezési és építési folyamatban integráló szerepet játszani, 
jó kommunikációs technikákkal rendelkeznek, egyszerre 
képesek a csapatmunkára és az önálló, magas színvonalú 
alkotó tevékenységre.
A Kar oktatói kiemelkedő tudományos-szakmai munkát 
végeznek, az építészek alkotásai meghatározóak a kortárs 
magyar építészetben, és sok kiváló magyar építész, külső 
szakember vesz részt oktatásunkban. A Kar tanszékei orszá-
gos szinten vezető szerepet betöltő alkotó-, illetve tudo-
mányos műhelyek, amelyek meghatározóak az osztatlan, 
a BSc, az MSc képzésben, és a doktori (PhD, DLA) képzés 
területein egyaránt.
A hagyományokon nyugvó képzési struktúrát az oktatás-
hoz kapcsolódó programok, alkotótáborok, kiállítások, 
pályázatok, tanulmányutak valamint a tehetséggondozás 
különböző szintjei és módjai egészítik ki.

OSZTATLAN KÉPZÉS
Az ötéves képzés átfogó építészmérnöki tudást ad, tervezési irányultsággal. A 
képzés során a hallgatók az építészet, a művészet és a különböző tudományos 
területeken megszerzett elméleti alapokon túl gyakorlati jellegű, tervezési fel-
adatokon keresztül összetett gondolkodásra sarkallva, kreatív hozzáállást sajá-
títhatnak el. A tanulmányokat a művészet és a tudomány különböző területein 
való specializálódás lehetősége mellett, komplex tervezési feladat után féléves 
diplomaterv zárja le. A képzés sikeres elvégzését követően önálló építészeti 
tevékenység megkezdésére, a tervezési jogosultság megszerzésére nyílik le-
hetőség, valamint a doktori iskolákban a kiemelkedően tehetséges hallgatók 
tovább folytathatják tanulmányaikat kutatói (PhD) vagy építőművészeti (DLA) 
vonalon.

BSC KÉPZÉS
Az alapképzés építészmérnöki alapismeretet ad. A képzés során a hallgatók az 
építészet, a művészet és a különböző tudományos területeken megszerzett 
elméleti alapokon túl stabil ismereteiket és megszerzett tudásukat gyakorlati, 
elsősorban tervezési feladatokkal bővítik, annak érdekében, hogy tanulmá-
nyaikat egy komplex tervezési feladattal zárják le. A képzés sikeres elvégzését 
követően a BSc diplomával rendelkezők egyrészt lehetőséget kapnak tanul-
mányaik mesterképzésen való folytatására, megszerzett tudásuk bővítésére, 
de egyaránt alkalmasak építészeti, építőipari munkavégzésre is.

MSC KÉPZÉS 
A mesterképzés célja, hogy a BSc képzésben megszerzett ismeretekre ala-
pozva, azt jelentősen bővítve és kiegészítve átfogó építészmérnöki tudást és 

képességeket adjon a hallgatók 
számára. A képzés sikeres elvég-
zését követően önálló építészeti 
tevékenység megkezdésére, a ter-
vezési jogosultság megszerzésére 
nyílik lehetőség, valamint a dok-
tori iskolákban a kiemelkedően 
tehetséges hallgatók tovább foly-
tathatják tanulmányaikat a kuta-
tói (PhD) vagy az építőművészeti 
(DLA) doktori vonalon.

Képzéseinkkel kapcsolatos továb-
bi információ honlapunkon (www.
epitesz.bme.hu) és Facebook ol-
dalunkon (https://www.facebook.
com/bmeepiteszmernokikar/) ol-
vasható.

MIÉRT AZ BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARA?

KÉPZÉSEK
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BME VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR

A KAR BEMUTATÁSA
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara három mérnöki 
alapszakért és öt mesterszakért felelős. Egyetemünk 
az első vegyészmérnöki oklevelet 1907-ben adta ki. A 
Vegyészmérnöki Kar önálló egységként 1949-ben jött létre, 
jelenlegi nevét 2006 óta viseli. A biomérnöki szak 1976, 
a környezetmérnöki pedig 1999 óta működik. A Karon 
1991-ben az országban elsőként indult doktori (PhD) 
képzés, amely napjainkban a Nobel-díjas volt kollégánk 
Oláh György nevét viselő doktori iskolában kiemelkedő 
eredményességgel folyik.

Amellett, hogy büszkék vagyunk hagyományainkra, 
nagy gondot fordítunk arra, hogy képzésünkbe 
folyamatosan beépítsük a legújabb tudományos és 
műszaki eredményeket. Képzéseink tantervében nagy 
súllyal szerepel az informatika, a környezetvédelem, a 
biotechnológia, az anyagtudomány, a minőségügy - az 
adott szaknak megfelelő tartalommal és szempontokkal. 
Oktatásunk fontos vonása a választhatóság, amely révén 
hallgatóink egyéni képességeiket kibontakoztathatják.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tudományos 
tevékenysége számos területen a nemzetközi élvonalba 
tartozik. Példaként a gyógyszerszintézis, a polimer fizikai 
kémia és műanyag-feldolgozás, a műszeres analitika, 

a zöld kémia és technológia, a szennyvíztisztítás, az 
intelligens anyagok, az élelmiszerminősítés, a számításos 
kémia, a bioinformatika, a molekulaspektroszkópia, az 
ipari katalízis területén végzett kutatásokat említhetjük 
meg. Kutatómunkánkba tudományos diákkörösként, 
diplomázóként hallgatóink is bekapcsolódnak. Jövendő 
mérnökeink így a tananyag elsajátítása mellett az alkotó 
munkával is megismerkednek. A Kar kutató-fejlesztő 
munkájában meghatározó fontosságúak azok a projektek 
is, amelyeken a gazdasági szféra megbízásából dolgozunk. 
Számos céggel alakult ki rendszeres, széleskörű 
együttműködés, mely a kutatás mellett az oktatásra is 
kiterjed.

A VEGYÉSZMÉRNÖKI SZAK (BSC ÉS MSC) 

A vegyészmérnökök vegyipari (gyógyszer, műanyag, szénhidrogén és textilipar, 
szintetikus vegyipar) és rokon ipari technológiák alkalmazásával, fejlesztésével, 
új vegyületek laboratóriumi előállításával, kémiai analitikai, szerkezetvizsgálati, 
anyagtudományi, anyagismereti és környezetvédelmi tudást igénylő problémák 
megoldásával, valamint a szakterületükhöz kapcsolódó tudományos kutatással 
foglalkoznak.

A BIOMÉRNÖKI SZAK (BSC ÉS MSC)

A biomérnöki szak célja kémiai, biológiai és mérnöki területek ismereteit 
integrálni képes, a széleskörűen értelmezett biotechnológia mérnöki 
kérdéseinek megoldására alkalmas szakemberek képzése, akik a technológiai 
rendszereket alkalmazzák, tervezik és az azokat működtető személyzetet, az 
analitikai vizsgálatokat, a gyártásközi és a végső minőségellenőrzést irányítják, 
valamint részt vesznek a kutatás-fejlesztési-tevékenységben. 

A KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAK (BSC ÉS MSC)

A környezetmérnöki szak célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, 
műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező szakemberek 
képzése, akik a környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási 
tevékenységet irányítani. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni 
hulladékszegény eljárásokra, a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes 
hulladékok ártalmatlanítására. 

GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSC)

Az okleveles gyógyszervegyész-mérnökök a gyógyszer-, növényvédőszer- 
és finomkémiai iparban kutatómunkát végeznek, termékek előállítására 
szolgáló reakcióutakat dolgoznak ki, megoldják a méretnövelést, technológiai 
rendszereket terveznek, fejlesztenek és irányítanak, továbbá minőségellenőrzést 
végeznek. 

MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSC)

A műanyag- és száltechnológiai mérnökök a műanyag- és textiliparban, 
továbbá rokon iparágakban technológiai eljárásokat terveznek, fejlesztenek, 
alkalmaznak, irányítanak és minőségellenőrzést végeznek, valamint 
környezetvédelmi feladatokat látnak el. 

A KAR SPECIÁLIS JELLEGE
Az oktatás jellegét tekintve nagy hangsúlyt kapnak a korszerű laboratóriumok-
ban végzett gyakorlatok. A kutatócsoportokban a hallgatók aktív, intenzív, 
hazai és nemzetközi kutató-fejlesztő munkába kapcsolódhatnak be.

A Dékáni Hivatal 
elérhetősége:

Cím:
1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 3. 
K. épület I. emelet 22.

Telefon: 06-1-463-3624 

(hétfő-csütörtök 8-14 óra, 
pénteken 8-13 óra között)

Bővebb információ:
www.ch.bme.hu

INDÍTOTT KÉPZÉSEK LEÍRÁSAI
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    A KAR BEMUTATÁSA
Az 1949-ben alapított kar a BME egyik legnagyobb kara, 
diplomáinak értékét mind a munkaerőpiac, mind az 
intézménytől független rangsorok bel-és külföldön is 
magasra értékelik.

Büszkék vagyunk arra, hogy a világ azon nem nagy számú 
egyetemi karai közé tartozunk, melynek hallgatói oktatási 
célú kisműholdat képesek építeni (Masat-1 és Smog-
1) , felkészülve a jövő új iparágát jelentő űrtechnológia 
kihívásaira.

A hallgatók – az elméleti és a gyakorlati kurzusok, valamint 
a laborgyakorlatok elvégzése mellett – bekapcsolódhatnak 
a kutatásba és fejlesztésbe is,  kipróbálhatják  magukat a 
csapatmunkában, találkozhatnak a piacról érkező konkrét 
igényekkel, ráadásul pénzt is kereshetnek.

A VIK képzései nem tartoznak a legkönnyebben 
elvégezhető képzések közé. Éppen ezért azt javasoljuk, 
hogy a karra készülő hallgatók tegyenek emelt szintű 
érettségit mind matematikából, mind fizikából. A 
gólyákkal az első héten íratott fizika és matematika 
felmérők eredményei azt igazolják, hogy az eredmény 
nem a felvételi pontszámtól függ, hanem attól, emelt vagy 
középszinten érettségizett-e valaki az adott tantárgyból.

A karon 2 alapszakon, 4 mesterszakon és 2 doktori iskolában 
folyik képzés.  A világ számos vezető műszaki egyetemének 
sikeres gyakorlatát követve, 2016 szeptemberében 
indult az integrált képzés. A tehetséggondozást szolgáló  
integrált program a Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett 
villamosmérnöki és mérnökinformatikusi BSc és MSc 
képzések szakmailag egyetlen ívet képező változata, 
amelyet röviden integrált MSc programnak (IMSc) 
nevezünk. A programra a sikeres felvételit követően lehet 
jelentkezni.

ALAPKÉPZÉSEK
A Kar két alapképzése, a villamosmérnök és a 
mérnökinformatikus szak  sok hasonlósággal 
rendelkezik, így sokak számára elsőre nehéznek tűnhet a 
választás. Mindkét szak esetén fel kell készülnöd arra, hogy 
magas szinten fogod tanulni a matematikát, és ahogy 
a villamosmérnökök sem kerülhetik el a programozási 
ismeretek elsajátítását, úgy az informatikusok is fognak 
elektronikai ismereteket szerezni. Mindemellett mindkét 
szakon elsajátíthatod azt a mérnöki gondolkodásmódot, 

Dékáni Hivatal

1117 Budapest,
Magyar tudósok krt. 2. 
QB mfsz. 5.

Telefon: 
+36 1 463 3581

Fax: 
+36 1 463 3580

E-mail: 
titkarsag@vik-dh.bme.hu

Honlap: 
vik.bme.hu

Felvételizőknek szóló honlap: 
felvi.vik.bme.hu

A KAR KÉPZÉSEI

BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Egyetemistának lenni életforma, így a kar kollégiumában 
működő szakmai és öntevékeny körök, valamint a 
szakkollégiumok kínálta programok színessé varázsolják 
a hétköznapokat, valamint életre szóló kapcsolati hálót  
biztosítanak.

A kar felvételizőknek szóló információs oldala: 
felvi.vik.bme.hu

mely alkalmassá tesz gyors problémamegoldásra az élet 
minden területén.
Ha a villamosmérnöki szakot választod, egyrészt 
mélyrehatóan megismerkedsz az elektromos jelenségek 
fizikai alapjaival, ezek leírásának lehetőségeivel, másrészt 
megtanulhatsz összetett elektromos és elektronikus 
rendszereket tervezni, programozni. Lehetőséged lesz 
mind nagygépekről, mind finom elektronikus eszközökről 
tanulni.

A mérnökinformatikus szakon alapvetően a szoftverek, algoritmusok 
tervezésével, ezek rendszerbe szervezésével foglalkozó tárgyakra kell 
számítanod. Fontos tudni, hogy mérnökinformatikusként nem egyszerűen 
programozás lesz a feladatod – képesnek kell lenned rendszereket alkotni, 
átlátni, továbbfejleszteni, modellezni.
A mérnöki képzés során az egyetem nemcsak a szakmai ismereteket adja 
át, hanem egy sajátosan gyors tanulási és problémamegoldó képességet is, 
melynek köszönhetően sok mérnök nem tervezőmérnökként helyezkedik el, 
hanem műszaki ismereteket is igénylő menedzseri állást tölt be.

MESTERKÉPZÉSEK
A Kar négy mesterszakkal rendelkezik, melyek közül a villamosmérnök MSc és 
a mérnökinformatikus MSc a BSc képzések egyenes folytatása. 
Az egészségügyi mérnök szak hazánkban  egyedülálló képzés , amelyet a 
Kar a Semmelweis Egyetemmel közösen gondoz.  A szak különlegességét a 
két tudományterület közötti elhelyezkedése adja, hiszen mind orvosok, mind 
mérnökök nagy számban nyernek felvételt a képzésre, ezzel egy egyedülálló 
interdiszciplináris légkört létrehozva. A döntően kétirányú bemenet miatt a 
tanterv sem teljesen egységes. A természettudományos alapozó tárgyak egy 
része a szükséges anatómiai, rendszerélettani ismereteket pótolja a mérnökök 
számára, míg az orvosi végzettségűeknek matematika és fizika tárgyak 
szerepelnek a kötelezők között.
A gazdaságinformatikus mesterképzés ötvözi a gazdasági és informatikai 
ismereteket, de megtartja az informatikai súlypontot, olyan szakembereket 
bocsájt útjukra, akik amellett, hogy tisztában vannak a gazdasági fogalmakkal, 
át tudják látni az üzleti élet folyamatait, képesek ezeket a gyakorlatban, 
informatikai problémák megoldása során is alkalmazni.

A szakokhoz kapcsolódó mintatantervek és specializációk részletes leírásai a 
vik.bme.hu oldalon érhetők el.

PHD KÉPZÉS
Aki a tudományos kutatómunkát,  egyetemi oktatást tekinti hivatásának, 
a  mesterképzés elvégzése után 4 éves  PhD képzés – villamosmérnöki és 
mérnökinformatikus doktori iskola - keretében folytathatja tanulmányait. A 
doktori disszertáció elkészítésével és megvédésével bizonyítod, hogy képes 
vagy önállóan tudományos problémákat megoldani.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a bátrak, a BME VIK-et választó 
lányok kiválóan megállják a 
helyüket mind az egyetemen, mind 
később, a munkahelyükön. Okosak, 
rátermettek és szorgalmasak.
Idézet a lányoknapja.vik.bme.hu 
oldalról: „Sem a Műegyetemnek, 
sem a szakmának nem jó az 
elférfiasodás. Egy igazán szép 
informatikai megoldáshoz például 
nagy segítséget nyújt az esztétikai 
érzék, és e téren a hölgyek 
verhetetlenek. Tárt karokkal várjuk 
tehát a lányokat a Villamosmérnöki 
és Informatikai Karon. Nincs mitől 
félniük, merjenek belevágni.”
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BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

A KAR BEMUTATÁSA
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar a közlekedési 
és logisztikai folyamatok, valamint a járművek 
üzemeltetésére, tervezésére, szervezésére, irányítására, 
valamint a kapcsolódó komplex technikai feltételek 
biztosítására 1951. óta képez okleveles mérnököket. A 
képzés a modern kor követelményeinek megfelelően a 
közlekedés szervezését és irányítását, a vállalati logisztikai 
rendszerek, ellátási-elosztási hálózatok szervezését és 
irányítását, valamint a közlekedési eszközöket és gépeket 
fejlesztő- és gyártó ipar feladatainak ellátását tűzte ki célul.
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon három 
alapszakon (BSc) kínálunk képzést. A közlekedésmérnöki 
alapszakon a közlekedéssel, szállítással és gépesítéssel 
kapcsolatos folyamatok és azok irányításának ismeretei 
sajátíthatók el. A közlekedés és szállítás gépeivel, 
berendezéseivel, az anyagmozgató és építőgépekkel 
kapcsolatos ismeretek a járműmérnöki alapszak keretében 
sajátíthatók el. A vállalatokon belüli és vállalatok közötti 
komplex logisztikai folyamatok és rendszerek elemzéséhez 

és működtetéséhez szükséges ismeretanyag a logisztikai 
mérnöki alapszak keretében szerezhető meg. 
A mesterképzésen a Kar három mesterszakot (MSc) 
szakot kínál: a járműmérnöki, a logisztikai mérnöki 
és a közlekedésmérnöki mesterszakokat. A legjobb 
eredményeket elért végzett hallgatóknak az MSc diploma 
megszerzése után lehetőség nyílik a karunkon folyó 
doktori képzésbe történő bekapcsolódásra, és ennek 
keretében részt vehetnek a karunkra akkreditált Kandó 
Kálmán Doktori Iskolában folyó képzésben, amely a hazai 
közlekedési, logisztikai és járműtechnikai tudományos 
utánpótlás nevelésének egyik fő forrása.
Karunk mindig is fontosnak tartotta a végzett okleveles 
mérnökök szervezett továbbképzését, és már régóta 
folytat gazdasági mérnökképzési és szakmérnök-
képzési tevékenységet. A képzés folyamatosan bővül 
a hagyományos járműgépész, városi közlekedési, 
közlekedési rendszertechnikai és közlekedésbiztonsági 
műszaki szakértői szakokon túl a műszaki diagnosztika, 
a karbantartás, a mérnöki menedzsment, a logisztika 
és a lean területén is továbbléptünk új posztgraduális 
szakirányok beindításával.

JÁRMŰMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS
Az alapképzés célja olyan járműmérnökök képzése, akik képesek a közlekedési-, szállítási- és logisztikai folyamatok 
sajátosságait figyelembe véve a közúti-, vasúti-, vízi- és légi járművek, építő- és anyagmozgatógépek üzemeltetésére, 
valamint gyártásukkal és javításukkal kapcsolatos mérnöki alapfeladatok megoldására. E feladataikat a biztonság, a 
környezetvédelem és az energiagazdálkodás szempontjait figyelembe véve képesek ellátni. A megszerzett ismeretek 
birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának (MSc) megkezdésére.
Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első három félévben az alapozó természettudományos, 
gazdasági és humán ismeretekkel és a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. A negyedik félévtől a választott 
specializációk szerint változik a képzés.
Az alapszak specializációi: gépjárművek, légi járművek, vízi járművek, vasúti járművek, építőgépek, automatizált 
anyagmozgató berendezések és robotok, járműgyártás, járműmechatronika és járműfelépítmények.

Dékáni Hivatal: 
1111 Budapest, 
Műegyetem rakpart 3.   
I. emelet 27. 

Telefon: +36 1 463-3551 
E-mail: kjk@mail.bme.hu 

Bővebb információ: 
kozlekedes.bme.hu 

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS 
A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves közlekedésmérnöki 
mesterképzési szak. A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik 
képesek a közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazdaságos, 
rendszerszemléletű, a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, az erőforrás-
gazdálkodás és a nemzetközi tendenciák követelményeit figyelembe vevő 
elemzésére, tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kapcsolódó 
igazgatási és hatósági feladatok ellátására, valamint a közlekedési és 
szállítási rendszerek elemeit képező, azt kiszolgáló járművek, berendezések 
megválasztására és működtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és 
informatikai rendszer elemeit is. A képzési program felkészít a vezetői feladatok 
ellátására, a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési 
feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a közlekedési 
tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.
A mesterszak specializációi: közlekedési rendszerek, közlekedésautomatizálási, 
közlekedési mérnök-menedzser, szállítmányozás, air traffic management.

LOGISZTIKAI MÉRNÖK ALAPKÉPZÉS
Az alapképzés célja olyan logisztikai mérnökök képzése, akik képesek a 
vállalati logisztikai rendszerek, valamit az áruszállítási rendszerek hatékony 
működtetésére és irányítására, valamint ezek eszközeinek kiválasztásával, 
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására. 
Emellett ismerik a korszerű ellátási-elosztási láncok és beszállítói hálózatok 
működési, üzemeltetési és szervezési alapelveit, valamint az ezeket támogató 
szállításirányítási munkafolyamatokat. Mindehhez szorosan kapcsolódik a 
logisztikai irányítási és informatikai rendszerekkel kapcsolatos alapismeretek 
elsajátítása is. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés 
második ciklusának (MSc) megkezdésére.
Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első négy 
félévben az alapozó természettudományos, gazdasági és humán ismeretekkel, 
valamint a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. Az alapszak 
jellemzője, hogy az ötödik félévtől az összes hallgató egy, a logisztikai mérnöki 
szakma minden specifikus szakterületére kiterjedő specializációt hallgat végig, 
amely előkészíti az MSc képzésen választható specializációkat, illetve azon 
hallgatók esetében, akik a BSc képzés után nem folytatják a tanulmányaikat, a 
logisztikai üzemmérnöki munkát. 

LOGISZTIKAI MÉRNÖK MESTERKÉPZÉS
A hét féléves alapképzés folytatása a négy féléves logisztikai mérnöki 
mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles mérnökök képzése, akik a BSc 
és az MSc képzés elvégzése után képesek a vállalati logisztikai rendszerek, 
áruszállítási rendszerek, valamint ellátási-elosztási hálózatok tervezésére, 
szervezésére és irányítására, továbbá a logisztikai rendszerek elemeit képező 
gépek, eszközök fejlesztésében való aktív részvételre. Mindezek mellett fejlett 
logisztikai rendszermodellezési és optimalizálási képességekkel rendelkeznek, 
összefüggéseiben értik a vállalati logisztikai rendszerek és áruszállítási hálózatok 
működésének és tervezésének alapelveit. A mesterképzés felkészít a vezetői 
feladatok ellátására, a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok 
megoldásában való alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok PhD 
képzés keretében való folytatására is.
A mesterszak specializációi: vállalati logisztika, műszaki logisztika, 
szállítmányozás.

JÁRMŰMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS
A hét féléves járműmérnök alapképzés folytatása a négy fél-
éves járműmérnöki mesterképzési szak. Célunk olyan okleveles 
mérnökök képzése, akik az MSc képzés elvégzése után képe-
sek különböző járművek fejlesztésére, tervezésére, jobbítására 
a bennük végbemenő folyamatok kutatására. A mesterképzés 
felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek és mobil gé-
pek témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldá-
sában való gyakorlati, alkotó részvételre, valamint a gépészeti 
tanulmányok PhD képzés keretében való folytatására is.
A mesterszak specializációi: autómérnöki, vasúti járműmérnöki, 
hajómérnöki, repülőmérnöki, mobil munkagépek és építőgé-
pek, automatizált anyagmozgató rendszerek, járműgyártás és 
javítás, járműrendszer-mérnöki, közlekedésbiztonsági, járműau-
tomatizálás és járműfelépítmény tervezőmérnöki.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS
Az alapképzés célja olyan közlekedésmérnökök képzése, akik alkalmasak közlekedési, áru- és személyszállítási folyamatok 
szervezésére és működtetésére, képesek ezen folyamatok eszközeinek kiválasztásával, üzemeltetésével és fenntartásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, beleértve az infrastruktúra, valamint az irányítási és informatikai rendszer elemeit. A 
megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusának (MSc) megkezdésére.
Az oktatás többlépcsős szerkezetű tanterv keretében folyik: az első három félévben az alapozó természettudományos, 
gazdasági és humán ismeretekkel és a szakmai törzsanyaggal ismerkednek meg a hallgatók. A negyedik félévtől a választott 
specializációk szerint változik a képzés.
Az alapszak specializációi: közúti közlekedési folyamotok, vasúti közlekedési folyamatok, légi közlekedési folyamatok, vízi 
közlekedési folyamatok.

INDÍTOTT KÉPZÉSEK LEÍRÁSAI
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BME 
Természettudományi Kar

Dékán: 
Dr. Pipek János
egyetemi docens

A Dékáni Hivatal elérhetősége: 
Cím: 1111 Budapest,
Műegyetem rkp. 3. 
K épület, I.emelet 18. 

Tel.: +36 (1) 463-3561

e-mail:
ttk-dekani@ttdh.bme.hu

Bővebb információ: 
www.ttk.bme.hu

Felvételivel kapcsolatos 
információk a honlapunkon, 
http://ttk.bme.hu/
felvetelizoknek valamint a
felvi.hu weboldalon talál.

Karunk az Egyetem egyik legfiatalabb karaként 1998 óta 
működik, azonban tanszékeink jelentős része (más karok 
keretében) sokkal nagyobb hagyományokra tekinthet 
vissza. A Kar által gondozott tudományterületek és képzési 
ágak a fizika, a matematika, a nukleáris technika, és (2010 
óta) a kognitív tudományok. Tanszékeink alapvetően 
intézetekbe szerveződve működnek: a Fizikai Intézetben 
az Atomfizika, az Elméleti Fizika és a Fizika Tanszékek, 
a Matematika Intézetben az Algebra, az Analízis, a 
Differenciálegyenletek, a Geometria és a Sztochasztika 
Tanszékek, a Nukleáris Technikai Intézetben pedig az 
Atomenergetika és a Nukleáris Technika Tanszékek, végül, 
egyelőre különálló tanszékként a Kognitív Tudományi 
Tanszék. Karunk mintegy 200 oktató-kutató munkatársat 
foglalkoztat. Saját szakjainkon túl az Egyetem többi 
karának képzésein is mi oktatjuk a matematika és a fizika 
alaptantárgyak legnagyobb részét.

BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
A szakterületi alapokat a kísérleti és az elméleti fizika oktatása biztosítja, 
amihez már az első évtől laboratóriumi gyakorlatok csatlakoznak. Ezekkel 
párhuzamosan a matematika és a számítástechnika területén is komoly 
tájékozottságot kialakító tantárgyak szerepelnek, melyeket további ter-
mészettudományos és közismereti tárgyak egészítenek ki. A harmadik 
szemesztert követően a Fizikus és az Alkalmazott fizika specializációk kö-
zül lehet választani. Az előbbi erős elméleti alapozást biztosít, így elsősor-
ban az alapkutatás iránt érdeklődőknek ajánljuk. Az utóbbiban pedig a 
képzés súlypontja eltolódik a gyakorlatorientáltabb tárgyak felé, segítve 
ezzel akár az alapdiplomával történő közvetlen munkába állást is. Spe-
cializációtól függetlenül, a szakot elvégző hallgatók alkalmassá válnak a 
tudományos kutatáshoz, ill. a műszaki fejlesztéshez szükséges további, 
mesterszintű tanulmányok folytatására, de akár a műszaki, a gazdasági és 
az üzleti élet legkülönbözőbb területein is megállják a helyüket.

MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK
Az első négy szemeszterben a matematikai készségek fejlesztése, illetve 
az alapszakos hallgatóktól elvárható általános matematikai ismeretek át-
adása történik. Ezt követően két specializáció közül lehet választani. Az 
Elméleti specializáció magas szintű klasszikus matematikai műveltséget 
nyújt. Azoknak ajánljuk, akik szeretnék a matematika egyes ágait mélyeb-
ben megérteni, és tanulmányaikat az erre épülő mesterképzési szakon 
kívánják folytatni. Az Alkalmazott specializáción belül négy sávot is fölkí-
nálunk: az Adattudományt, a Mérnöki matematikát, az Operációkutatást 
és a Sztochasztikát. Ezek keretében korszerű informatikai, közgazdasági, 
biztosításmatematikai, optimalizálási ismereteket sajátítanak el hallgató-
ink. Azoknak ajánljuk, akik az elméleti kutatómunka helyett a matematika 
gyakorlati hasznosításához éreznek nagyobb kedvet. A képzés mindkét 
specializációja jó esélyt ad a tanulmányok mesterszintű folytatására, illet-
ve akár az elhelyezkedésre is.

FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
A szakon öt specializáció közül lehet választani. Az angol nyelvű Kutatófi-
zikus specializáción mély ismeretek szerezhetők a szilárdtest-fizika, a sta-
tisztikus fizika, a nanofizika és a kvantumrendszerek fizikája témakörök-
ben. A Nanotechnológia és anyagtudomány specializáción a nanofizika, 
a felületfizika, az anyagtudomány, a félvezető fizika, ill. az optikai spekt-
roszkópia elmélete és alkalmazásai sajátíthatók el. Az Optika és fotonika 

Alapképzési szakjainkon mintegy 300 hallgató végzi 
tanulmányait, évente nagyjából 100 új hallgatót veszünk föl, 
országos szinten általában a legmagasabb, 380-400 pontos 
felvételi ponthatárral. Alap-képzéseinkre mesterképzési 
szakok is épülnek, amelyeken összesen közel 150 hallgató 
tanul. Karunk lehetőséget biztosít tudományos fokozat 
megszerzésére is a Fizikatudományok, a Matematika- és 
Számítástudományok valamint a Pszichológia (Kognitív 
tudományok) doktori iskolákban, ahol összesen kb. 100 
doktoranduszhallgató képzése folyik. Szakjaink fontos 
sajátossága, hogy a műegyetemi környezetbe beágyazva 
működnek. Az oktatásba bekapcsolódnak a gazdasági, az 
informatikai és a műszaki területeken oktató karok egyes 
tanszékei is, betekintést nyújtva az elméleti ismeretek 
gyakorlati alkalmazásába. A kurzusok kis létszáma lehetővé 
teszik a nagyobb odafigyelést az egyes hallgatók speciális 
igényeire, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. 
A Nukleáris Technikai Intézet által üzemeltetett oktató 
reaktor európai szinten is kivételes lehetőséget biztosít a 
fizikus képzésben résztvevők számára.

specializáción a legkorszerűbb optikai méréstechnikai módszerek, az optikai 
berendezések komplex modellezése, tervezése és építése, valamint a lézerfi-
zika legújabb eredményei ismerhetők meg. A Nukleáris technika specializáció 
a magfizika, reaktorfizika, termohidraulika, radioanalitika, nukleáris mérés-
technika, nukleáris biztonság, az újgenerációs atomerőművek, a környezeti 
sugárvédelem, valamint a fúziós energiatermelés témakörében nyújt ismere-
teket. Az Orvosi fizika specializáción pedig a korszerű orvosi műszerek alkotó 
használatát és fejlesztését szolgáló ismeretek sajátíthatók el.

MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
Specializáció választása nélkül az algebra, analízis, diszkrét matematika, számí-
táselmélet, geometria, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás 
és matematikai statisztika alapvető eredményei, a matematika legfontosabb 
alkalmazási területei és a szakma gyakorlásához szükséges matematikai 
programcsomagok ismerhetők meg. Az Analízis specializáció a fizikai alkal-
mazásokban nélkülözhetetlen modern matematika területén, valamint a ma-
tematikai analízis természettudományos, ipari és gazdasági alkalmazásában 
nyújt ismereteket. Az Optimalizálás specializáció pedig a témakör modern 
területeit, a lineáris-, nemlineáris-, kombinatorikus- és sztochasztikus optima-
lizálást, a játékelméletet és irányításelmélet, valamint mindezek alkalmazási 
lehetőségeit mutatja be. A képzés Témalabor tantárgyai és a Matematikai 
modellalkotás szemináriumai érdekes ipari és gazdasági hátterű problémákat 
is bemutatnak, amelyek megoldásában komoly szerephez jutnak a matema-
tikai módszerek és a matematikus gondolkodás.

ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
Az Alkalmazott analízis specializáció a fizikai alkalmazásokban nélkülözhe-
tetlen modern matematika területén, valamint a matematikai analízis termé-
szettudományos, ipari és gazdasági alkalmazásában nyújt ismereteket. Az 
Operációkutatás specializáció a témakör modern területeit, a lineáris-, nemli-
neáris-, kombinatorikus- és sztochasztikus optimalizálást, a játékelméletet és 
irányításelméletet, valamint mindezek alkalmazási lehetőségeit mutatja be. 
Az angol nyelvű Pénzügy-matematika specializáció felkészít a sztochasztikus 
és pénzügyi folyamatok, valamint a biztosítási kérdések matematikai elemzé-
sére, modellezésére, továbbá a statisztikai programcsomagok használatára. 
Az ugyancsak angol nyelvű Sztochasztika specializáció pedig a különböző vé-
letlen jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek felismerésére, azok 
tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére ké-
szít fel. Ezen a képzésen is fontos szerephez jutnak a Témalabor tantárgyak és 
a Matematikai modellalkotás szemináriumok.

SZÁMÍTÓGÉPES ÉS KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 
A szak olyan kutatókat képez, akik a tudáselemzés és tudásszerveződés ter-
mészettudományos módszereivel hajtják végre az emberi megismerés és a 
tudás komplex vizsgálatát. Hallgatóinkat képessé teszi a kognitív tudományi 

kutatási feladatok végrehajtására a tudáselem-
zés biológiai, kísérleti pszichológiai, fejlődés-
kutatási, valamint mérnöki (gépi rendszerek, 
számítógépes technikák) komponenseinek öt-
vözésével. A tananyagban szereplő választható 
ismeretkörök közül kiemelhető például a kultú-
raszociológia, elmefilozófia, intelligens rendsze-
rek, pszicholingvisztika, és neuropszichológia. 
A megszerzett ismeretek birtokában a tanulmá-
nyok doktori képzésben is folytathatók, illetve 
lehetőség nyílik az elhelyezkedésre számos, a 
modern információtechnológiával, gyógyszer-
iparral, biotechnológiával vagy neveléstudo-
mánnyal kapcsolatos munkahelyen, ahol fogalmi 
és empirikus kutatómunka folyik. A szakot elvég-
zők ezeken a munkaterületeken sajátos közvetí-
tők lehetnek a műszaki, a természettudományos 
és a társadalomtudományi szemlélet képviselői 
között.
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BME GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Dékáni Hivatal elérhetősége:
1117 Budapest 
Magyar Tudósok körútja 2. 
Q/A ép. mfsz. 18.

Telefon: 463-3591

Fax: 463-3590

e-mail: 
gtk-dekani@gtdh.bme.hu

www.gtk.bme.hu

www.facebook.com/bmegtk

Tanulmányi csoport és a 
tanulmányi ügyintézők 
elérhetőségei:
1117 Budapest 
Magyar Tudósok körútja 2. 
Q/A. ép. mfsz. 18.

A KAR BEMUTATÁSA

A BME-n folyó közgazdasági, menedzsment és szervezéstudományi, társadalomtudományi képzések mindenkor a 
gazdasági, az ipari és az egyéb felhasználói szféra véleményének figyelembe vételével kerültek bevezetésre. A BME adta 
technológiai és üzleti környezet hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megtanuljanak együttműködni más területekről érkező 
szakemberekkel, sikerorientált módon csapatmunkát végezni, ami nagyban megkönnyíti az elhelyezkedést.
A GTK jelenleg 4 intézetből, 9 tanszékből és 2 központból áll. Az új típusú BA/BSc képzéseken, az alapképzési szakokon a kar 
6 képzést indít, és ezekről lehetőség nyílik a 11 mesterképzésre történő továbblépésre. A karon 2 doktori iskola működik.
A képzéseket, az intézeteket figyelembe véve négy fő csoportra oszthatjuk, melyeken belül alap és mesterképzéseken 
tanulhatnak tovább a jelentkezők nappali vagy részidős jogviszonyban.

ÜZLETI KÖZGAZDASÁGTAN
Az Üzleti közgazdaságtan csoportjába hallgatóink nappali alapszakon Gazdálkodás és menedzsment, Nemzetközi 
gazdálkodás és Pénzügy és számvitel, valamint nappali mesterképzésben Pénzügy, Vezetés és szervezés, Regionális 
és környezeti gazdaságtan, illetve részidős mesterszakon Master of Business Administration (MBA), Marketing és 
Számvitel szakokon tanulhatnak. 

Az üzleti közgazdaságtan alapképzések erőssége tantervek sokszínűsége: a menedzsment-, pénzügyi, közgazdasági 
és társadalomismereti területek ismeretanyagának elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett a hallgatók a 
projektfeladatok rendszerén keresztül számos további szakterülettel ismerkedhetnek meg. Külön hangsúlyt fektetünk 
az angol nyelv üzleti környezetű alkalmazásának magas szintre fejlesztésére, ezt speciális angol nyelvi kurzusokkal és 
szaktárgyaink egy részének angol nyelven való hallgatásának lehetőségével.
A mesterszakjaink specialitása, hogy komoly elméleti megalapozás mellett a vállalati gyakorlatban is kifejezetten jól 
alkalmazható tudást ad hallgatóinak. A képzésekben hangsúlyos a gyakorlatorientált szemlélet, a csapat- és projekt-munka.

MŰSZAKI MENEDZSMENT
A Műszaki menedzsment, a Műszaki menedzser képzés nappali alap- és mesterszakon történik.
A műszaki menedzser közös nyelvet beszél mind a műszaki, mind a gazdasági szakemberekkel, kiemelkedő tudással 

rendelkezik a menedzsment- és a technológiai folyamatok tervezése és fejlesztése 
terén, valamint ezek gazdasági, pénzügyi aspektusait is érti. Erős a képzés 
projektjellege, illetve kötődése a modern technológiákhoz, az innovációhoz, a 
korszerű menedzsment- és pénzügyi ismeretekhez. Végzett hallgatóink a vállalati, 
az üzleti, a pénzügyi szféra és a vállalkozások területén helyezkedhetnek el, ahol 
gazdasági, szervezési és menedzselési feladatokat láthatnak el különféle irányítói, 
vezetői szinteken. 

KOMMUNIKÁCIÓ - PSZICHOLÓGIA
A BME GTK képzési kínálatában a Kommunikáció és médiatudomány 
alap- és mesterszak nappali munkarendben tanulható intézményünkben. Az 
alapszakon végzettek képesek a kommunikáció és média intézményeiben 
szakmai tudásuknak megfelelő munkakörök, feladatok továbbá közvetítő-
társadalmi segítők, mediátorok, PR szakemberek tevékenységének ellátására, míg 
mesterképzésünk szakirányai a kommunikációs és médiaszakma legfontosabb 
munkaerő piaci igényeit követik. A nálunk végzett szakemberek, egyaránt 
magas szinten ismerik és értik a kommunikáció elméleti és gyakorlati oldalát, és 
elsajátították a szükséges társadalmi, pszichológiai és technikai ismereteket.

A Pszichológia mesterképzés és azon belül a Munka- és Szervezetpszichológia 
specializáción végzettek képesek olyan feladatokat megoldani a munka és 
a szervezetek világában, amelyek középpontjában a munkatevékenység, a 
munkakörnyezet, az egyén és a csoport, a szervezet és a vezetés elemzése, 
értékelése, fejlesztése áll. Az oktatás jellemzően projektmunka-alapú tudásátadás, 
amely során a hallgatók nemcsak elmélyítik elméleti tudásukat, de megtanulják 
valós feladathelyzetekben alkalmazni is azt.

TANÁRKÉPZÉS
Az egyetemen egyedülálló tanárképzés is működik Karunkon, melyen részidős 
munkarendben alap és mesterszakon Műszaki szakoktató, Közgazdásztanár, 
valamint Mérnöktanárok képzése folyik. Míg a Műszaki szakoktató 
alapképzésben hallgatóink a közoktatási és szakképzési intézményekben, a 
felnőttképzésben, valamint a továbbképzésekben hasznosíthatják végzettségüket, 
addig tanári mesterszakunkon a tanárok pedagógiai tanulmányaik során 
megújított pedagógiai-pszichológiai ismeretanyag mellett megismerkednek 
a felnőttek sajátos igényű tanításának módszereivel, a közoktatási és a vállalati 
oktatás folyamatának jellemzőivel, a pedagógiai kutatás módszereivel.

A GTK kiemelten fontosnak tartja a hallgatók idegen nyelv ismeretét és az angol 
nyelven oktatott tárgyak mellett, az Idegen Nyelvi Központ biztosítja a hallgatók 
nyelvi képzését és a BME Nyelvvizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga 
lehetőséget: általános-, gazdasági- és műszaki szaknyelvből.
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a MűegyeteM MúltJa
1782-Ben a Budai Királyi egyeteM szerVezeti KeretéBen ii. József MegalaPította a Mai MűegyeteM elődJét, az institutuM-geoMetrico 
HydrotecHnicuMot. az egyeteM neVe, szerVezeti feléPítése az eltelt töBB Mint 200 éV alatt töBBször Változott.
toVáBBi részleteK elérHetőK a MűegyeteM HonlaPJán: HttP://WWW.BMe.Hu/egyeteM-MultJa-tortenete

a MűegyeteM Ma
a VilágöröKség részéneK nyilVánított BudaPesti MűszaKi és gazdaságtudoMányi egyeteM éPületegyüttese a duna JoBB PartJán HelyezKediK 
el a szaBadság Híd és a ráKóczi Híd Között, töBB Mint 200 000 M2-en. a MűegyeteM az ország egyiK legnagyoBB felsőoKtatási intézMénye. 
nyolc Karán – éPítészMérnöKi, éPítőMérnöKi, gazdaság- és társadaloMtudoMányi, géPészMérnöKi, KözleKedésMérnöKi és JárMűMérnöKi, 
terMészettudoMányi, VegyészMérnöKi és BioMérnöKi, VillaMosMérnöKi és inforMatiKai – töBB Mint 23 000 Hallgató folytat tanulMányoKat. 
az oKtatás töBB száz tantereMBen, intézeti és tanszéKi laBoratóriuMBan folyiK. Jelentős neMzetKözi elisMertséget szerzett KlassziKus MérnöK 
szaKJainK Mellett úJ, interdiszciPlináris szaKoK is indultaK, Mint Például a KörnyezetMérnöK, a MűszaKi Menedzser, az iPari terMéK- és forMaterVező 
MérnöK, az energetiKai MérnöK, az egészségügyi MérnöK stB.

Kutatási teVéKenység
a HallgatóKnaK leHetőségüK Van BeKaPcsolódni az egyeteM tudoMányos életéBe deMonstrátorKént, tudoMányos diáKKöri dolgozat KészítéséVel, 
Hallgatói Konferencián tartott előadásoKKal, Vagy a tanszéKi KutatóMunKáBan Való KözVetlen részVétellel.
a legtöBB tanszéK neMzetKözi Kutatási ProJeKteKBen is részt Vesz, aMelyeKBe a HallgatóK önálló laBoratóriuM, szaKMai gyaKorlat KeretéBen, 
illetVe önszorgaloMBól is BeKaPcsolódHatnaK. 

BMe alfa
Ha KözéPisKolásKént a BMe ValaMelyiK alaPszaKára Készülsz, Vagy MateKVersenyBen szeretnéd MegMérettetni Magad, Vagy elsőéVes 
MűegyeteMistaKént Készülni szeretnél a nulladiK zH-ra Vagy a fiziKa szintfelMérőre, neKed aJánlJuK WeBoldalunKat: ALFA.BME.HU

toVáBBá öröMMel fogadJuK azoKat a KözéPisKolai MateMatiKa- és fiziKatanároKat is, aKiKneK tanítVányai a MűegyeteMre KészülneK és diáKJaiK 
érdeKéBen táJéKozódni szeretnéneK.

csereKaPcsolatoK
a MűegyeteM Közel száz Külföldi felsőoKtatási intézMénnyel Kötött MegállaPodást KözVetlen együttMűKödésre. diPloMaterVezésre, 
féléVátHallgatásra, szaKMai gyaKorlatra éVente töBB száz Hallgató utaziK el Külföldi egyeteMeKre (és KB. ugyanennyien JönneK HozzánK) az 
egyeteM KaPcsolatrendszere, a neMzetKözi szerVezeteK, csereKaPcsolatoK, ValaMint PályázatoK réVén.

infrastruKtúra
az oKtatásHoz és KutatásHoz Minden Hallgató száMára BiztosítJuK a száMítógéPes HálózatHoz Való Hozzáférés leHetőségét a Hallgatói 
száMítógéP KözPontBan. az egyeteM töBB éPületéBen leHetőség nyíliK VezetéK nélKüli Hálózat Használatára is. a BMe összes KollégiuMáBan 
szélessáVú Hálózat találHató, aMelyre Minden szoBáBan csatlaKozHatnaK a BentlaKóK.

étKezés
a MűegyeteM területén Két Menza üzeMel, aMelyeK MindegyiKén leHet Menüt Vásárolni, Vagy a la carte étKezni. a MenzáK Mellett az egyeteM 
területén töBB Büfé üzeMel. Ha MégseM tetszene az egyeteMi étKezdéK KosztJa, aKKor az egyeteM KörnyéKén MűKödő étterMeKBen, KifőzdéKBen 
száMos leHetőség nyíliK étKezésre.

az oKtatás Minősége
a KülönBöző szintű KéPzéseKBen részt VeVő BMe HallgatóK a Világon Mindenütt elisMert, Magas szintű tudást igazoló MérnöKi oKleVelet, és 
a legJoBBaK az egyeteMi diPloMa Vagy az Msc foKozat után toVáBBi négy éV alatt PHd (tudoMányos) foKozatot szerezHetneK. a BMe nagy 
Hangsúlyt feKtet oKtatási színVonalánaK Megőrzésére és toVáBBeMelésére.

az oKtatás Hallgatói VéleMényezése (oHV)
az oKtatóK Hallgatói VéleMényezését az 1999/2000. tanéV első féléVéBen VezettéK Be. célJa, Hogy az oKtatóK MunKáJuK Megítéléséről 
Visszacsatolást KaPJanaK a HallgatóKtól. az oHV a KoráBBi féléVeK eredMényeineK KiértéKelése után alKalMas a tantárgyfeJlesztés segítésére. 
a HallgatóK száMára az oHV MegKönnyíti a tanár-, illetVe a tantárgyVálasztást. azonos célKitűzéssel, áM a Kor VíVMányainaK Megfelelően az 
oKtatás Hallgatói VéleMényezése a 2005/2006. tanéV i. féléVétől Kezdődően a KoráBBi PaPíros rendszerről áttért a VilágHáló adta MoBilitás 
leHetőségét KiHasználó eleKtroniKus VéleMénynyilVánításra. a nePtun Hallgatói inforMációs és Pénzügyi rendszeren Keresztül leBonyolított 
oKtatás Hallgatói VéleMényezése leHetőVé teszi, Hogy a HallgatóK érdeMJegyüK Megszerzését KöVetően feJtHesséK Ki észreVételeiKet oKtatóiKKal 
és tantárgyaiKKal KaPcsolatBan.

teHetséggondozás
a BMe – KüldetésnyilatKozatánaK Megfelelően – el KíVánJa érni, Hogy az oKtatás eredMényeKént Minden Hallgató a teHetségéneK és szorgalMánaK 
Megfelelő leHető legMagasaBB KéPzettségi szintre Jusson, ezért teHetséggondozásBan és a Kutatói utánPótlásBan  töBB területen aKtíV MunKát 
Végez. 
részt Vesz a társadaloM isMereteineK szélesítéséBen, a Környezettudatos gondolKodás feJlesztéséBen, a tudoMányos Kutatás és a tecHnológiai 
innoVáció eredMényeineK KözértHető MegJelenítéséBen, a társadaloM széleseBB rétegeit érintő ProBléMáK oBJeKtíV és Hiteles BeMutatásáBan.
fontosnaK tartJa a toVáBBtanulásra Készülő KözéPisKolás diáKoK felKészüléséneK és orientálásánaK segítését. ezért szoros szaKMai KaPcsolatoKra 
töreKsziK a KözéPisKoláKKal, szerePet Vállal a terMészettudoMányos tananyagoK VéleMényezéséBen, szaKMai VersenyeKet szerVez. töBBféle Módon 
MegValósul a teHetségeK felKarolása, MűKödneK érettségi/felVételi előKészítő tanfolyaMoK. a BMe szaKJaira általáBan országosan KieMelKedő 
PontszáMMal KerülneK Be a HallgatóK, azonBan neM MindegyiKüK felKészültsége Megfelelő. száMuKra az utóBBi időBen KialaKult a szerVezett 
alaPtárgyi (MateMatiKa, fiziKa, KéMia) felzárKóztatás rendszere. ezzel töBB Potenciálisan KiVáló Hallgató teHetségéneK KiBontaKozását tesszüK 
leHetőVé. a Kari szaKKollégiuMoK és az őKet összefogó MűszaK igényes Hallgatói színVonalas szaKMai PrograMoK szerVezéséVel és Közéleti 
aKtiVitásuKKal tűnneK Ki.
egyeteMünKön Magas szinten folyiK a Kutatói/alKotói KéPességeK általános feJlesztése. segítJüK az elsőéVes HallgatóK BeilleszKedését, a 
Hallgatói önteVéKeny KöröK MűKödését és a társadalMi-szociális KaPcsolatoK feJlesztését.
a KieMelKedően teHetséges HallgatóK toVáBBi feJlődéséneK Biztosítását KieMelt feladatnaK teKintJüK. a tanulMányaiK Kezdetétől Külön is 
foglalKozunK VelüK, elsősorBan a KöVetKező eszKözöK alKalMazásáVal: részüKre eMelt szintű tárgyaKat KínálunK; segítJüK őKet, Hogy Minél 
HaMaraBB BeKaPcsolódHassanaK a tudoMányos diáKKöri teVéKenységBe; színVonalas szaKMai/tanulMányi VersenyeKet szerVezünK száMuKra; 
szaKKollégiuMoK, Hallgatói innoVációs KözösségeK teVéKenységét KezdeMényezzüK, illetVe táMogatJuK; a KiVáló HallgatóKat BeVonJuK a tanszéKeK 
K+f+i teVéKenységéBe. a KözVetlen oKtató-Hallgató szaKMai KaPcsolatot MindKét fél száMára nagyon értéKesneK tartJuK. 
teHetséges, a tanításHoz KedVet érző HallgatóinKat deMonstrátorKént is foglalKoztatJuK.
a doKtori (PHd) KéPzés ValaMint az oKtatói/Kutatói KarrierModell toVáBBfeJlesztése ugyancsaK lényeges feladat száMunKra. igyeKszünK 
Biztosítani annaK feltételeit, Hogy a tudoMányos MunKa iránt érdeKlődő legJoBB HallgatóK egyeteMen/Kutatói Pályán MaradJanaK. 
a Hallgatói/Kutatói taPasztalatcseréK, a PHd HallgatóK BeVonása a neMzetKözi Kutatási együttMűKödésBe: neMzetKözi PHd KurzusoK szerVezése; 
a Hallgatói és Kutatói MoBilitás feJlesztése a Visszatérés KieMelt ösztönzéséVel ugyancsaK MegValósul egyeteMünKön. igyeKszünK a Külföldi 
KutatóK és HallgatóK fogadási feltételeit JaVítani: az angol nyelVű tárgyKínálat BőVítéséVel, a KettősdiPloMáK rendszeréneK KialaKításáVal/
toVáBBfeJlesztéséVel Msc és PHd szinten.
a MűegyeteMen Jelenleg HároM teHetségPont MűKödiK, MelyeK MűKödéséről szíVesen adunK táJéKoztatást.
a Jó gyaKorlatoK KaronKént Külön MunKacsoPortoKBan folynaK. ezt az eltérő tudoMányterületeK Meg is KíVánJáK, Másrészt Viszont leHetőséget 
látunK töBB területen az egységes MegJelenésre, Közös MunKaVégzésre. ezen célunK MegValósítására teHetség tanácsot HoztunK létre, Mely 
a teHetséggondozást a teHetségeK KiBontaKoztatásaKént, feJlesztéseKént értelMezi és ezt a teVéKenységét Potenciális Hallgatóira és Minden 
HallgatóJára Ki KíVánJa terJeszteni, Különös figyelMet fordítVa a KieMelKedő teHetségeKre. 
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Tudtad, hogy a BME-s diákok INGYENESEN idegen nyelvi képzésben vehetnek részt az egyetemi éveik alatt?
9 nyelvet (angol, német, olasz, spanyol, orosz, francia, holland, japán, portugál, holland) oktatunk 5 szinten.

Szeretnél többletpontokat szerezni felvételidhez?
A BME Nyelvvizsgaközpontban 7 nyelven tehető államilag elismert nyelvvizsga.

Szeretnéd bővíteni elhelyezkedési esélyeidet? 
A BME-s diákok kedvezményes áron tanulhatnak a Tolmács és Fordítóképző Központunkban.

További részletekért nézd meg az Idegen Nyelvi Központ honlapját: http://inyk.bme.hu/

A BME OMIKK az ország legnagyobb 
műszaki könyvtára, több mint 2 millió 
dokumentummal, 3400 folyóirattal 
és elektronikus adatbázisokkal várja 
olvasóit.

Hét olvasótermünkben 520 férőhely és 
100 ezer kötetes szabadpolcos állomány 
található.

Tankönyvek, jegyzetek, szótárak, 
kézikönyvek, nyelvkönyvek segítik a 
hallgatók sikeres
elkészülését, de gazdag szépirodalmi 
gyűjteményünk is van.

Rendezvényeinkre, a hallgatóknak szóló 
programjainkra szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

Hétköznapokon reggel 9 és este 8 óra 
között tartunk nyitva. 
A könyvtárral kapcsolatos
információk és az online katalógusunk a 
www.omikk.bme.hu címen érhető el

KÖNYVTÁR

BME
IDEGEN
NYELVI
KÖZPONT

a Hallgatói szolgáltatási igazgatóság legfontosaBB célJa az, Hogy a BMe 
Hallgatói táMogatást, VálaszoKat KaPJanaK, Ha eltéVedneK a Hallgatói lét 
olyKor szöVeVényes VilágáBan.

szolgáltatásainKat azzal a céllal HoztuK létre, Hogy az oKtatás Mellett 
a szeMélyes feJlődésBen, az egyéni céloK MegValósításáBan is segítsüK 
HallgatóinKat az egyeteMi BeléPéstől KezdVe a MunKaerőPiacra történő 
KiléPésig. 

tanácsadásainK, tréningJeinK és Minden Más PrograMunK iNgyeNeseN vehető 
igéNyBe.

a fentieKen túl naPraKész és Pontos táJéKoztatást nyúJtunK az egyeteMen 
elérHető Hallgatói JuttatásoKról is.

kapcsolat:
Hallgatói szolgáltatási igazgatóság

1111 BudaPest, MűegyeteM raKPart 7-9. (r éPület) ii. eMelet

telefon: + 36 1 463-2521
WeB: WWW.Hszi.BMe.Hu

WWW.faceBooK.coM/BMetanacsadas

SzolgáltatáSok, tevékenySégek:

Karriertanácsadás és coaching

esélyegyenlőségi tanácsadás

Pszichológiai tanácsadás

KarrierlehetőségeK

Készségfejlesztő tréningeK

ÖsztÖndíjaK KifizetéséneK Kezelése

hallgatói rendezvényeK

ifjúsági táboroK

HSZI
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A BME GTK 2017 SZEPTEMBERÉBEN
ISMÉT ELINDÍTJA ÜZLETI
MESTERKÉPZÉSEIT.

MBA,
MArketing,
MűszAki Menedzser,
Pénzügy,száMvitel,

Jelentkezési hAtáridő 2017. feBruár 15.
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TElEfon: (1) 463-2020
www.Mesterek.BMe.hu

vAlAMint

vezetés és szervezés

A Diákhitel1 szabad felhasználású hitel, melynek célját te határozhatod meg: fordít-
hatod lakhatásra, mindennapi költéseid vagy egyetemi tanulmányaidhoz szükséges 
kiadásaid fedezésére. A Diákhitel2-vel képzési díjadat finanszírozhatod. A Diákhitel 
befektetés a jövődbe, mérlegeld lehetőségeidet, tájékozódj és dönts felelősen!  

További információ:           www.diakhitel.hu            facebook.com/diakhitel

NEKED MIRE VAN SZÜKSÉGED 
EGYETEMISTAKÉNT?
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