
 

A képzés 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Az Építõmérnöki Kar a hat építõmérnöki képzé- 

si hely közül a legnagyobb, és egyetlen, ahol a 

teljes képzési paletta választható. Az Építõmér- 

nöki Kar a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo- 

mányi Egyetem legrégebbi kara. Története vissza- 

vezethetõ az Egyetem elõdjéig, a II. József csá- 

szár által 1782-ben alapított Institutum 

Geometricumig. Az építõmérnök elnevezés az 

ember és a civilizáció közötti kapcsolatot fejezi ki 

több nyelven (civil engineer, génie civil), ugyan- 

úgy, mint a század elején használt magyar kul- 

túrmérnök kifejezés is. 
 

 
 

Az építõmérnöki képzés sajátossága a 240 kredi- 

tes BSc és a 90 kredites MSc program. A BSc 

programot a Magyar Akkreditációs Bizottság – a 

mérnöki területen elsõként -, 2003-ban akkredi- 

tálta, a képzés a Mûegyetemen 2005-ben indult. 

Meg kell jegyezni, hogy angol nyelven 30 éve 

folyik a karunkon kétciklusú, BSc-MSc képzés, 

tehát a bolognai rendszer nem volt új a Kar szá- 

mára. 

Az építõmérnöki szakma jellegzetessége, hogy 

alkotásait a társadalom egésze nap, mint nap látja 

és használja (épületek, utak, vasutak, hidak, víz- 

ellátás és csatornázás, vízrendezés és folyósza- 

bályozás, stb.). Az építõmérnökök felelõssége 

talán a legnagyobb a mérnöki tevékenységek 

közül, kisebb mérnöki hibák is emberéletet köve- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

telhetnek, leginkább befolyásolja a természetet, 

és gyakorlatilag minden építõmérnöki alkotás 

egyedi. Fontos a szerepünk a természeti vagy 

ember által okozott katasztrófák elhárításában is. 

A jelenlegi magyarországi infrastrukturális és la- 

kásépítési igények kielégítése a 10-20 éves prog- 

nózisok szerint is stabil építõmérnöki szükségle- 

tet jelentenek. A múltban, a jelenben és várható- 

an a jövõben is igény van magasan képzett, 

nyelve(ke)t beszélõ, informatika alkalmazásában 

jártas, team munkában jól dolgozó kreatív építõ- 

mérnökökre. 

A Kar 1998-ban kapcsolódott be az European Civil 

     
   
   
   

 
Az építõmérnök munkája olyan sokrétû, hogy aligha található leírására jobb megfogalmazás, mint az 

Angol Építõmérnöki Társaság 1828-as alkotmánya, amely szerint az építõmérnök feladata, hogy “... a 

természet erõforrásait mindig az ember kedvére és hasznára fordítsa”. 

Az építõ, környezetalkotó munka, vagyis az építõmérnöki tevékenység egyidõs az emberi civilizációval. 

A római utak, hidak, aquaductok, az õsi ázsiai és dél-amerikai kultúrák fejlett öntözõrendszerei korabeli 

építõmérnökök mestermûvei. Az erõdített városok, várak építéseinek, a Tisza szabályozásának, a Kár- 

pát-medence modern közlekedési hálózatának kiépítését építõmérnökök tervezték, irányították. A Duna 

hídjainak, a fõváros közmûhálózatának, vagy a budapesti metrónak az építésénél is mindenütt ott mun- 

kálkodtak az építõmérnökök. 

Mi a feladata az építõmérnöknek? 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 meglévõ közmûvezeték-, út- 

, vasúthálózatba és a területen belüli közlekedési hálózat tervezése, a városok, falvak ellátása ivóvízzel, 

illetve a csatornarendszer megépítése. A természeti tereptárgya leküzdése, alagutak, hidak, viaduktok 

építése, a hírközlési adótornyok, ipari csarnokok, mezõgazdasági tárolók létrehozása, építészmérnö- 

kökkel közösen a lakóterületek kialakítása, ahol az építõmérnök elsõsorban a középületek, irodák tartó- 

szerkezetét tervezi és építi meg. 

 



 

 

 
 
 

 
Engineering Education and Training projektbe, és 

mintegy 100 európai intézmény közremûködésé- 

vel elkészítette az európai építõmérnök képzés 

helyzetfelmérését, a kétciklusú képzéshez szük- 

séges harmonizációs feladatokat és ajánlat készült 

a kötelezõ építõmérnöki törzsanyagra vonatkozó- 

an. Ez fontos lépés volt a hallgatói mobilitás és a 

végzetteknek a nemzetközi munkaerõpiacon való 

versenyképes fellépése szempontjából. 

A BSc képzés célja felkészült, nyelvtudással ren- 

 
 

 
 
 

delkezõ építõmérnökök képzése, akik alkalma- 

sak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalko- 

zási és szakhatósági feladatok ellátására, a kép- 

zésnek megfelelõ tervezési és egyszerûbb fejlesz- 

tési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb 

tervezési munkákban való közremûködésre. A 

jogszabályban meghatározott tervezõi jogosult- 

ság az elõírt gyakorlati idõ után az elvégzett ága- 

zat és azon belüli szakiránynak megfelelõen sze- 

rezhetõ meg. 

 
A képzés elsõ fele minden hallgató számára kö- 

telezõ, majd a szerkezet-építõmérnöki, az infrast- 

ruktúra-építõmérnöki és a geoinformatika-építõ- 

mérnöki ágazatok közül lehet választani. Az ága- 

zatokhoz tartozó 10 szakirány elvégzésével sze- 

reznek hallgatóink speciális ismereteket a magas- 

és mélyépítési mérnöki létesítmények, 

geotechnika, mindennemû tartószerkezet, hidak, 

utak, vasutak, településfejlesztés, vízépítés és 

vízgazdálkodás, közmûvesítés és környezetvé- 

delem, földmérés, mérnökgeodézia és térinforma- 

tika területén. 

A Karon a felvételre jelentkezõ hallgatók száma 

és a felvételi ponthatár évrõl-évre nõ, a képzési 

helyek közül a legmagasabb. A hallgatók - a má- 

sodik szemesztertõl - minden tantárgyat felvehet- 

nek angol nyelven is. 

A gyakorlati képzés erõsítése érdekében a kép- 

zés több mint fele - számítási, tervezési, mérési 

feladatok elvégzésével - kiscsoportokban folyik, 

továbbá kötelezõ négyhetes ipari, és választható 

négyhetes tervezõi, kivitelezõi szakmai gyakor- 

laton alapul. 

Az alapdiploma birtokában lehetõség lesz bekap- 

csolódni szakirányú továbbképzésekbe (szakmér- 

nök képzés), illetve a 2005-ben akkreditált szer- 

kezet-építõmérnök, infrastruktúra-építõmérnök, 

valamint földmérõ és térinformatikai mérnök mes- 

terképzésekbe. 

Meggyõzõdésünk, hogy az új képzési struktúra 

eredményeként kellõ elméleti és gyakorlati tudás- 

sal rendelkezõ alapdiplomást tudunk kibocsáta- 

ni, majd a kisebb létszámmal és jobban motivált 

hallgatókkal folytatott mesterképzésünk a minõ- 

ség emelését fogja eredményezni. 

 
Az MSc képzésben további ismeretek és képes- 

ségek elsajátítása a cél, amelyekkel a Mesterdip- 

lomás mérnök képessé válik ez építõmérnöki lé- 

tesítményekkel kapcsolatos mûszaki fejlesztési, 

kutatási feladatok önálló ellátására, továbbá bo- 

nyolult és speciális mérnöki létesítmények terve- 

zésére és szakértésére. Az MSc képzés elvég- 

zése feljogosít a doktori (PhD) képzésben való 

részvételre. 



 

 

 

(1) A pontszámítás módja 
 

a) a tanulmányi pontok (maximum 200 pont) és az 

érettségi pontok (maximum 200 pont) összege, 

b) az érettségi pontok (maximum 200 pont) két- 

szerese. 

A két számítási mód közül automatikusan a je- 

lentkezõ számára kedvezõbb pontszámítást al- 

kalmazzák idõkorlát nélkül. Minden esetben eh- 

hez adják hozzá a többletpontokat (maximum 100 

többletpont). 

A maximálisan elérhetõ összpontszám 500 pont. 

 
A pontszámítás módja részletesen megtalálható 

a 237/2006 (XI. 27.) kormányrendeletben. A pont- 

számítás esetleges változásait nyomon követhe- 

ti a www.felvi.hu oldalon. 

 
(2) Tanulmányi pontok (maximum 200 pont), ami 

összesítve tartalmazza 

 
- az 5 tantárgy osztályzatainak (magyar nyelv és 

irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy ide- 

gen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) 

és egy természettudományos tárgy) két utolsó év 

végi,tantárgyi érdemjegyek (maximum 25-25 pont) 

összegének kétszeresét (maximum 100 pont), 

 
- az érettségi vizsgabizonyítványban szereplõ 

vizsgaeredmények közül a négy kötelezõ és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy száza- 

lékos eredményének átlagát egész számra kere- 

kítve (maximum 100 pont). 

 
(3) Érettségi pontok (maximum 200 pont) 

 
- Az adott képzési területen elõírt érettségi vizs- 

gatárgyak közül a jelentkezõ számára leginkább 

kedvezõ két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek 

százalékos teljesítményébõl számítják az érett- 

ségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlõ 

(mind közép-, illetve emelt szinten) az érettségi 

vizsgán elért százalékos eredménnyel. 

 
- A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elõtt 

(2005 elõtt) tett tantárgyi érettségi vizsga ered- 

ményének átszámítását egy külön – 2007-ben is 

alkalmazott – átszámító táblázat alapján határoz- 

zák meg. 

 
 
 
 
 
 

- Külföldön, vagy külföldi rendszerû középiskolá- 

ban tett érettségi vizsga esetén az adott szaknál 

a Tájékoztatóban meghirdetett felvételi vizsgatár- 

gyakból elért eredményeket vesszük figyelembe, 

középszintû érettségiként. Az IBO nemzetközi 

érettségi vizsgát emelt szintû érettségiként fogad- 

juk el. 

 
A felvételi eljárás során képzési területenként 

meghatározzák, hogy mely tantárgyakból tett 

érettségi eredményeket veszik figyelembe az 

érettségi pontszámok számításánál. 

 

 

 
 

 
(4) Többletpontok 

 
Az elõzõekben részletezett 400 pontos rendszer- 

hez további, úgynevezett többletpontok szerez- 

hetõek. A többletpontokat 100 pontban maxima- 

lizálták. 

Osztályzat Középszintû 

érettségi 

Szerzett 

pontszám 
jeles (5) 100% 100 

jó (4) 79% 79 

közepes (3) 59% 59 

elégséges (2) 39% 39 

 

http://www.felvi.hu/


 

 

 
 
 

 
a) Többletpont az emelt szintû érettségiért (maxi- 

mum 100 pont): 

Amennyiben a jelentkezõ érettségi pontjait emelt 

szinten teljesített vizsga alapján számítják, a je- 

lentkezõ az emelt szinten teljesített legalább 30%- 

os eredményû érettségi vizsgáért tantárgyanként 

40 többletpontot kap. Tantárgyanként 50-50 több- 

letpontra jogosult. 

 
b) Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 

40 pont): 

 
- középfokú C típusú nyelvvizsga után 28 több- 

letpont, 

 
- felsõfokú C típusú nyelvvizsga után 40 többlet- 

pont. 

Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen – vagy 

az emelt szintért (ha nyelvbõl tesz emelt szintû 

érettségit), vagy a nyelvtudásért – adható több- 

letpont. 

 
 
 

 
 
 

c) Versenyeredményért vagy szakképesítésért 

adható többletpontok: 

- Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szak- 

iránynak megfelelõ emelt szintû vagy felsõfokú 

szakképesítésért, illetve szakirányú technikus 

képesítõ bizonyítványért 24 többletpont jár. A 

szakképesítés és a technikusi képesítõ bizonyít- 

vány megfelelõségérõl a felvételi eljárásban ille- 

tékes kar dönt. 

 
- Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 1-10. helyezésért 80 többletpont, 11-20. he- 

lyezésért 40 többletpont, 21-30. helyezésért 20 

többletpont jár. 

d) Sportteljesítményért adható többletpont: 

A természettudományos képzési terület kivételé- 

vel: 

- Olimpiai sportágban világ- és Európa-bajnok- 

ságon elért 1-3. helyezésért 16 pont jár, 

 
- Olimpiai sportágban országos bajnokságon el- 

ért 1-3. helyezésért 8 többletpont jár. 

 
e) Elõnyben részesítés az alapképzésben és az 

osztatlan képzésben (maximum 40 pont): 

 
Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a fel- 

vételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás 

határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító 

feltételeknek és azt megfelelõképpen igazolja. 

 
- A hátrányos helyzetû jelentkezõ minden jelent- 

kezési helyén 20 többletpontot kap. További 20 

többletpontot kap az a hátrányos helyzetû jelent- 

kezõ, aki közoktatási törvény alapján halmozot- 

tan hátrányos helyzetûnek minõsül. 

 
- A fogyatékkal élõ minden jelentkezési helyén 40 

többletpontot kap. 

 
- Az a jelentkezõ, aki a jelentkezési határidõ és a 

felvételi döntés közötti idõszakban gyermeke gon- 

dozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévõ, 

terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekne- 

velési támogatásban vagy gyermekgondozási 

díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 

többletpontra jogosult. 

 
Minimum 

 
Alapképzésre, egységes osztatlan képzésre csak 

az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az emelt szintû 

érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, 

de más jogcímen adható többletpontok nélkül 

számított pontszáma eléri a 240 pontot. 



 

 

 

A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti vég- 

zettséggel rendelkezõk jelentkezhetnek, az ott 

felsorolt feltételekkel. Feltételes felvétel esetén a 

jelentkezõ megkapja az általa felveendõ BSc tár- 

gyak egyértelmûen meghatározott és az elõtanul- 

mányi rendet figyelembe vevõ listáját. A hiányzó 

krediteket költségtérítés ellenében lehet megsze- 

rezni. A mesterszakra vonatkozó bekerülési fel- 

tételeket legkésõbb a második szemeszter végé- 

ig teljesíteni kell. 

A felvételi eljárás során összesen 100 pontot le- 

het szerezni. A felvételi eljárásban a mesterszak- 

ra jelentkezõk 45+10 pontot a korábbi tanulmá- 

nyaikból hoznak magukkal, 45 pontot pedig a fel- 

vételi vizsgán lehet megszerezni. 

 
(1) Korábbi tanulmányok alapján megszerezhe- 

tõ 45 pont: BSc képzés során elért két tizedes 

pontossággal megadott görgetett súlyozott átlag 

9-szerese, a kerekítés szabályainak megfelelõ- 

en kerekítve. 

 
(2) Korábbi tanulmányok alapján megszerezhe- 

tõ 10 pont: A 10 többletpont a BSc képzés során 

nyújtott többletteljesítmény elismerésére szolgál. 

Az alábbi szempontok alapján adhatóak pontok: 

 
a) TDK munka 

b) Angol nyelv ismerete 

c) Szakmai és tudományos tevékenység 

A pontszámok részletezését a 2. sz. melléklet tar- 

talmazza. 

 
(3) Felvételi vizsgán megszerezhetõ 45 pont: 

 
1. Az írásbeli felvételi vizsgán a mesterképzési 

szaknak megfelelõ alapképzési ágazat tanul- 

mányi anyagából összeállított 5 kérdésre kell vá- 

laszolni. A kari honlapon elõzetesen közzétett 19 - 

19 kérdés lefedi az MSc szakhoz tartozó alapis- 

mereteket. 

 
a) Szerkezet-építõmérnök mesterszak: Építõ- 

anyagok II. (4 kr.), Tartók statikája (5 kr.), 

Végeselemes modellezés (4 kr.), Acélszerkezetek 

II. (4 kr.), Vasbetonszerkezetek II. (4 kr.), Hídépítés 

(4 kr.), Földalatti mûtárgyak, mélyalapozás (4 kr.), 

Magasépítéstan I. (3 kr.), Magasépítéstan II. (3 kr.) 

b) Infrastruktúra-építõmérnök mesterszak: 

Infrastruktúra geoinformatika (3 kr.), Közlekedé- 

si létesítmények pályaszerkezetei (5 kr.), Közle- 

kedési hálózatok (3 kr.), Forgalomtechnika (2 kr.), 

Regionális közmû rendszerek (3 kr.), Víz- környe- 

zetkémia, hidrobiológia (3 kr.), Városi környezet- 

védelem (3 kr.), Vízminõségszabályozás (4 kr.), 

Hidraulika II. (3 kr.), Hidrológia (3 kr.), 

Vízkészletgazdálkodás (3 kr.) 

 
c) Földmérõ- és Térinformatikai mérnök mes- 

terszak: Geoinformatika (3 kr.), Geofizikai alap- 

ismeretek (2 kr.), Geodéziai alaphálózatok (3 kr.), 

Felsõgeodézia (4 kr.), Globális helymeghatározás 

(3 kr.), Mérnökgeodézia (3 kr.), Kiegyenlítõ szá- 

mítások (4 kr.), Fotogrammetria (4 kr.), Távérzé- 

kelés (4 kr.), Topográfia, kartográfia (5 kr.) 

 
2. A kérdésekre adott válaszokat osztályozzuk, 

kérdésenként 0-5 jegy szerezhetõ. Az írásbeli fel- 

vételi pontszám az öt kérdésre adott osztályzat 

átlagának tízszerese, de maximum 45 pont. 

 
3. Amennyiben a jelentkezõ a BSc tanulmányai 

során a fenti tantárgyakat igazoltan eredménye- 

sen teljesítette (ennek jelenleg csak a BME Épí- 

tõmérnöki Kari képzés felel meg), akkor az írás- 

beli felvételi vizsgát kiválthatja a záróvizsgán tett 

–egy évnél nem régebbi – szóbeli felvételivel. A 

pontszámot ebben az esetben a 3. számú mel- 

léklet szerint lehet meghatározni. 

 
4. Lehetõség van arra, hogy a korábbi tanulmá- 

nyai alapján számított pontok helyett az írásbeli 

vagy szóbeli felvételi vizsgán elért pontszáma le- 

gyen figyelembe véve (pontszám duplázás). A két 

számítási mód közül a hallgató a kedvezõbb pont- 

számot kapja. 

 
5. Amennyiben a jelentkezõ írásbeli felvételi vizs- 

gát is tett, de a 3. pontban leírt követelménynek 

is megfelel, úgy a pontszámát mindkét módon ki 

kell számítani és a legkedvezõbb pontszám ve- 

endõ figyelembe a felvételinél. 



 

 

 

 

 
 

Szerkezet-építõmérnöki mesterképzési szak 

 

1. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõz- 

ményként elfogadott szakok: 

 
· Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye- 

lembe: építõmérnöki alapképzési szak (240 

kredites BSc diploma, azzal a megjegyzéssel, 

hogy azok részére, akik nem az építõmérnöki 

alapszak szerkezet-építõmérnöki ágazatán vé- 

geztek, javasolt az ágazati törzsanyag és legalább 

egy szakirány tárgyköreinek ismerete, vagy vég- 

zés után legalább egyéves mérnöki gyakorlat a 

szerkezettervezés területén). 

 
· A bemenethez a 2. pontban meghatározott 

kreditek teljesítésével elsõsorban számításba 

vehetõ alapképzési szak: építészmérnöki. 

 
· A 2. pontban meghatározott kreditek teljesíté- 

sével vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- 

vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsõ- 

oktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzési sza- 

kok, amelyeket a kredit megállapításának alap- 

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad. 

 
2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló isme- 

retek – felsõoktatási törvényben meghatározott 

– összevetése alapján a hallgatónak elismerhe- 

tõ legyen legalább 110 kredit a korábbi tanulmá- 

nyai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 
· természettudományi ismeretek (30 kredit): 

matematika, statika, szilárdságtan, dinamika, 

 
· gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): 

mikro- és makroökonómia, menedzsment és vál- 

lalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és 

régiófejlesztés, közigazgatástan, ingatlan-nyilván- 

tartás, 

 
· építõmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki 

informatika, geológia, építõanyagok, talajmecha- 

nika, földmûvek, alapozás, méretezés alapjai, acél- 

szerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítés- 

tan, fa- falazott és kõszerkezetek, utak, vasúti pá- 

lyák, környezetmérnöki alapok, közmûvek, hidra- 

ulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás, geo- 

dézia, geodézia mérõgyakorlat, térinformatika, 

 
· szerkezet-építõmérnöki specializáció (15 

kredit): tartók statikája, végeselemes modellezés, 

acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, hídépítés, 

szerkezet-technológia, mélyépítési mûtárgyak, 

épületszerkezetek és épületfizika, építõanyagok, 

magasépítési acélszerkezetek, magasépítési vas- 

betonszerkezetek, acél- és vasbeton hidak, 

geotechnika, mélyépítési vasbetonszerkezetek. 

 
A mesterképzésbe való feltételes felvétel feltéte- 

le, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 80 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 

krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányu- 

ló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí- 

tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatáro- 

zottak szerint meg kell szerezni. 



 

 

 
 
 
 

 
Infrastruktúra-építõmérnöki mesterképzési szak 

 
1. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõz- 

ményként elfogadott szakok: 

 
· Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye- 

lembe: építõmérnöki alapképzési szak (240 

kredites BSc diploma, azzal a megjegyzéssel, 

hogy azok részére, akik nem az építõmérnöki 

alapszak infrastruktúra-építõmérnöki ágazatán 

végeztek, javasolt az ágazati törzsanyag és leg- 

 

 
 

alább egy szakirány tárgyköreinek ismerete, vagy 

végzés után legalább egyéves mérnöki gyakorlat 

az infrastruktúra-építõmérnöki tervezés területén). 

· A bemenethez a 2. pontban meghatározott 

kreditek teljesítésével elsõsorban számításba 

vehetõ alapképzési szak: építészmérnöki. 

· A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésé- 

vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- 

vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsõ- 

oktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzési sza- 

kok, amelyeket a kredit megállapításának alapjá- 

ul szolgáló ismeretek összevetése alapján a fel- 

sõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága el- 

fogad. 

2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló isme- 

retek – felsõoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján a hallgatónak elismerhetõ 

legyen legalább 110 kredit a korábbi tanulmányai 

szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 
· természettudományi ismeretek (max. 30 kredit): 

matematika, statika, szilárdságtan, dinamika 

 
· gazdasági és humán ismeretek: (max. 10 kredit): 

mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállal- 

kozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- és régió- 

fejlesztés, közigazgatástan, ingatlan-nyilvántartás 

 
· építõmérnöki törzsanyag (max. 55 kredit): 

mérnöki informatika, geológia, építõanyagok, ta- 

lajmechanika, földmûvek, alapozás, méretezés 

alapjai, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, 

magasépítéstan, fa- falazott és kõszerkezetek, 

utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, 

közmûvek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, víz- 

gazdálkodás, geodézia, geodézia mérõgyakorlat, 

térinformatika, 

 
· infrastruktúra-építõmérnöki specializáció 

(max. 15 kredit): infrastruktúra mûtárgyak, közle- 

kedési létesítmények pályaszerkezetei, forgalom- 

technika, közmûrendszerek, vízminõség-szabá- 

lyozás, környezetvédelem, vízkészlet-gazdálko- 

dás, úttervezés, vasúttervezés, vízkárelhárítás, 

vízhasznosítás, települési közlekedés, közmûhá- 

lózatok, víz- és szennyvíztisztítás, környezettech- 

nika, környezeti kárelhárítás, környezeti hatás- 

vizsgálatok 

 
A mesterképzésbe való feltételes felvétel feltéte- 

le, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 80 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 

krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányu- 

ló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí- 

tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatáro- 

zottak szerint meg kell szerezni. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Földmérõ- és térinformatikai mérnöki mesterképzési szak 

 

1. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõz- 

ményként elfogadott szakok: 

 
· Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye- 

lembe: építõmérnöki alapképzési szak (240 

kredites BSc diploma, azzal a megjegyzéssel, 

hogy azok részére, akik nem az építõmérnöki 

alapszak geoinformatika-építõmérnöki ágazatán 

végeztek, javasolt az ágazati törzsanyag és leg- 

alább egy szakirány tárgyköreinek ismerete, vagy 

végzés után legalább egyéves mérnöki gyakorlat 

 

 
 

a földmérés, földrendezés, térképészet, térinfor- 

matika területén). 

 
· A bemenethez a 2. pontban meghatározott 

kreditek teljesítésével elsõsorban számításba 

vehetõ alapképzési szakok: mûszaki földtudomá- 

nyi, földmérõ és földrendezõ mérnöki, erdõmér- 

nöki, katonai vezetõi, földrajz, földtudományi. 

 
· A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésé- 

vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatás- 

ról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai 

vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, ame- 

lyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsõoktatási in- 

tézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

 
A kredit megállapításának alapjául szolgáló isme- 

retek – felsõoktatási törvényben meghatározott – 

összevetése alapján a hallgatónak elismerhetõ 

legyen legalább 90 kredit a korábbi tanulmányai 

szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 
· természettudományi ismeretek (max. 30 

kredit): matematika, mechanika, fizika, geofizika 

 
· gazdasági és humán ismeretek: (max. 10 

kredit): mikro- és makroökonómia, menedzsment 

és vállalkozás-gazdaságtan, üzleti jog, település- 

és régiófejlesztés, közigazgatástan, ingatlan-nyil- 

vántartás 

 
· építõmérnöki törzsanyag (max. 20 kredit): 

mérnöki informatika, geológia, építõanyagok, ta- 

lajmechanika, földmûvek, alapozás, méretezés 

alapjai, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, 

magasépítéstan, fa- falazott és kõszerkezetek, 

utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, 

közmûvek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, víz- 

gazdálkodás, geodézia, geodézia mérõgyakorlat, 

térinformatika, 

 
· geoinformatika-építõmérnöki specializáció 

(max. 30 kredit): geoinformatika, vetülettan, geo- 

déziai alaphálózatok, felsõgeodézia, globális hely- 

meghatározás, mérnökgeodézia, kiegyenlítõ szá- 

mítások, fotogrammetria, távérzékelés, topográ- 

fia, kartográfia, építésirányítás, mozgásvizsgála- 

tok, mérnöki létesítmények geodéziája, térinfor- 

matikai elemzések, térinformatikai adatrendsze- 

rek. 

 
A mesterképzésbe való feltételes felvétel feltéte- 

le, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 

krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányu- 

ló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí- 

tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény 

tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatáro- 

zottak szerint meg kell szerezni. 



 

 

 

 

 
 

TDK munka 

Legfeljebb 7 pont adható a TDK tevékenységre. 

OTDK-n való helyezés alapján: 

· elsõ helyezés: 6 pont 

· második helyezés: 5 pont 

· harmadik helyezés: 4 pont 

 
A BME intézményi helyezés alapján: 

· elsõ helyezés: 4 pont 

· második helyezés: 3 pont 

· harmadik helyezés: 2 pont 

· dicséret helyezés: 1 pont 

 
Több TDK dolgozat készítése esetén a pontszám- 

ok összeadandóak. Egy TDK dolgozatra csak egy 

címen adható pontszám (legfeljebb 6). 

 
Angol nyelv ismerete 

 
Angol nyelv ismerete alapján legfeljebb 6 pont 

adható. A pontok megszerezhetõek angol nyelvû 

C típusú nyelvvizsgával, valamint angol nyelvû 

kurzusok hallgatásával. 

 
· Angol nyelven teljesített kreditek elismerése, leg- 

feljebb 6 pont adható: 

o Legalább 30 kredit angol nyelven lehall- 

gatott kurzus esetén adható. 

o Minden 10 teljesített kredit után 1 pont jár 

 
· C típusú angol nyelvvizsga 

o   Felsõfokú: 4 pont 

o   Középfokú: 2 pont 

Szakmai és tudományos tevékenység 

 
Szakmai és tudományos tevékenységért legfel- 

jebb 6 pont adható, az alábbi szempontok sze- 

rint: 

 
· Szakcikkek, konferencia-kiadványok (társszer- 

zõség figyelembevételével): 

o   külföldi: legfeljebb 4 pont adható 

o   hazai: legfeljebb 2 pont adható 

 
· Demonstrátori tevékenységért legfeljebb 2 pont 

adható. 

o   félévenként 1 pont 

 
Egyéb 

 
a) A hátrányos helyzetû jelentkezõ minden érté- 

kelési helyen 3 többletpontot kap. 

b) A jelentkezés évében és azt megelõzõ 3 

naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által 

szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a 

Paralimpián vagy Siketlimpián szereplõ sportág- 

ban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy 

eredményért: olimpiai-, világ- és Európa-bajnok- 

ságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, or- 

szágos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 

3 pont jár, az adott sportág országos sportági 

szakszövetsége által kiadott igazolás alapján. 

 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 
 
 

A záróvizsgán az alábbi szempontok alapján lehet a felvételi pontokat (maximum 45 pont) megszerezni: 

 
· Záróvizsgán elért eredmény (8-20 pont): 

o A pontszám a kapott osztályzat 4-szerese 

· Diplomamunka eredménye (8-25 pont): 

o A pontszám a kapott osztályzat 5-szöröse 

· Egyéb szempontok (0-5 pont, minden egyes szempontra 1 többletpont adható): 

o Más szakirányokból, illetve a Plusz jelûekbõl legalább 10 kredit teljesítése 

o   Tervezõirodai vagy kivitelezõi szakmai gyakorlat teljesítése 

o Diplomamunkával kapcsolatos szakmai ismeretek mélysége 

o   A bizottság által feltett kérdésekre adott válaszok minõsége 

o   Diplomamunka bemutatásának stílusbeli értékelése 

 
A felvétellel kapcsolatos ügyekben az Építõmérnöki Kar Dékáni Hivatala illetékes. 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

A Kari Hallgatói Tanács (KHT) az Építõmérnöki 

Kar hallgatóinak az érdekképviselete. Feladatunk 

a hallgatók szabályzatokban rögzített jogainak az 

érvényesítése és a nekik járó juttatások felosztá- 

sa, valamint a kari és kollégiumi közösségi élet 

lehetõségeinek megteremtése és segítése. 

A KHT 15 fõbõl áll, de munkánkat két külsõ bi- 

zottság is segíti: a Gazdasági Bizottság (GB) és 

a Rendezvényszervezõ Bizottság (RB). A KHT és 

bizottságainak munkáját a Szervezeti és Mûkö- 

dési Szabályzata (SzMSz) szabályozza. 

A KHT tagjait a kar hallgatói választják egy évre. 

A választásokra az õszi félév közepén szokott sor 

kerülni. A Gazdasági Bizottság és Rendezvény- 

szervezõ Bizottság vezetõjét saját tagjai közül 

delegálja, tagjait pályázat útján választja a KHT. 

A KHT-n belül mûködik a Kollégiumi Bizottság 

(KB), melynek feladata a kapcsolattartás a kollé- 

 
giumi körökkel, kollégiumi férõhelyek kiosztása 

és egyéb kollégiummal kapcsolatos feladatok el- 

látása. A bizottság három tagját a KHT választja 

a saját tagjai közül. 

A Kollégiumi Bizottságon kívül, a KHT-ban mû- 

ködik még a Belsõ Oktatási Bizottság. Ennek a 

Tanszékekkel való kapcsolattartás, minden félév- 

ben a következõ szemeszterre vonatkozó tan- 

tárgykövetelmények leellenõrzése, a vizsgaidõ- 

pontok szabályszerû kiírásának a felügyelete, és 

az esetlegesen felmerülõ oktatási problémák or- 

voslása a feladata. 

A szociális ügyekért egy ember felel – a Szociális 

referens. 

A KHT két fõt delegál az Egyetemi Hallgatói Kép- 

viseletbe (EHK). Õk képviselik karunkat egyete- 

mi szinten. 

 
 

 

 
 
 

A 2005/2006-os tanévben a BME-n is elindult a 

kétlépcsõs képzés, mellyel párhuzamosan meg- 

alakult a Mentorgárda. A szervezet fõ célként azt 

tûzte ki, hogy segítse a gólyák évkezdését, beil- 

leszkedését az egyetemi polgárok sokszínû éle- 

tébe. Ez a felsõbbéves hallgatókból álló csoport 

vállalta, hogy az augusztusi Gólyatábor szerve- 

zésével bemutatja az elsõsöknek Karunk hagyo- 

mányait még azelõtt, hogy átlépték volna az Egye- 

tem kapuit. Ezt követõen a regisztrációs hetet, 

olyan programokkal színesítették évrõl-évre (be- 

költözés, beiratkozás, városfelforgatás, stb.), ami 

a mai napig része a gárda által szervezett prog- 

ramoknak. 

A Mentorgárda tevékenysége azonban az elsõ 

hetek után sem ér véget, ugyanis az újonnan fel- 

 
vett hallgatókból kb. 30 fõs tanköröket képezünk, 

akik 2-2 mentort és újabban egy oktatót kapnak 

maguk mellé az elsõ szemeszterre. A tankörök 

vezetõi a félév alatt szakmai kirándulásokat, sza- 

badidõs tevékenységeket, külön korrepetáláso- 

kat szerveznek a csoportoknak, illetve igyekez- 

nek átadni minden tudást ahhoz, hogy az ifjak az 

elkövetkezendõ évek folyamán is zökkenõmen- 

tesen jussanak át az összes akadályon. 

A gólyák segítésén felül a Mentorgárda szervezi 

az Építõmérnöki Szakestet, ahol a diplomázók ve- 

hetik át az Építõmérnöki Kar logójával ellátott pe- 

csétgyûrûket, korsókat. 

Ha bármilyen kérdésetek lenne, forduljatok hoz- 

zánk bizalommal a mentor@vpk.bme.hu e-mail 

címen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A Mentorgárda 

Kari Hallgatói Tanács 

mailto:mentor@vpk.bme.hu
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YLGHy]iV UHMWHOPHLW D .pStWĘ )RWyN|U pV D 9iViUKHO\L 9LGHy 6W~GLy VHJtWVpJpYHO, EHOHNyVWROKDWV] D KDQJ 
pV D IpQ\ YLOiJiED D 9iViUKHO\L +DQJ pV )pQ\ .|U VHJtWVpJpYHO pV EHOHNyVWROKDWV] ]HQHL t]OpVHGWĘO 
I�JJĘHQ D EXOLN V]HUYH]pVpEH LV D 'U|QN, D 3DOLEiFVL, D 9iViUKHO\L .OXE pV D :KLWH)�O N|WHOpNpEHQ. 

(J\-NpW KyQDS HOWHOWpYHO HO LV pUNH]LN D *yO\DEiO, DKRO D] LPSR]iQV KHO\V]tQ pV D EiOL |OW|]HW 
YDUi]VROMD HO D JyO\iNDW pV D IHOVĘpYHVHNHW HJ\DUiQW. $ *yO\DEiO NXOFVPRPHQWXPD D *yO\DHVN�, DPLQHN 

D OHWpWHOH XWiQ YiOLN PLQGHQ HJ\HV JyO\D D .DU WHOMHV N|UĦ pV MRJ~ KDOOJDWyMiYi. 

-

 
$ *yO\DEiO XWiQ VDMQRV QDJ\RQ J\RUVDQ HOM|Q D Ki]L IHODGDW OHDGiVRN LGHMH YDODPLQW D 

YL]VJDLGĘV]DN LV, DKRO NLGHU�O, KRJ\ NL WXGMD iWOpSQL D] HOp NHU�OĘ OHJHOVĘ DNDGiO\RNDW. $ NHPpQ\ WDQX OiVVDO 
HOW|OW|WW LGĘV]DN OHWHOWpYHO D] eStWĘNDUL 6tWiERU NHUHWHLQ EHO�O SLKHQKHWLWHN NL PDJDWRNDW. 

7DYDVV]DO M|Q HO .DUXQN OHJQDJ\REE HVHPpQ\VRUR]DWD, D 9iViUKHO\L 1DSRN. (NNRU M|Q HO D] 
D QpJ\ QDS, DPLNRU PLQG D KDOOJDWy, PLQG D] RNWDWy NLOpSKHW HJ\ NLFVLW D V]RUJDOPL LGĘV]DN V]RUtWiViEyO, 
pV HJ\�WW pOYH]KHWL D N|]|V IHODGDWRN LOOHWYH D IĘ]pVHN VRUR]DWiW. 1DSN|]EHQ D UHQGH]YpQ\KH] WDUWR]y 
FVDSDWSURJUDPRN, IHODGDWRN N|WLN OH D KDOOJDWyW, PtJ HVWH D V]yUDNR]iVp D IĘV]HUHS, DPLW QHYHV HOĘDGyN 
IHOOpSpVH LV IĦV]HUH]. $ 9iViUKHO\L 1DSRN YpJpQ RGDtWpOpVUH NHU�O D 9iViUKHO\L 9iQGRUNXSD, DPHO\HQ 

D] HGGLJL pYHNEHQ D NXSiW HOQ\HUĘ |VV]HV FVDSDW QHYH V]HUHSHO. 

-

 
$ WDYDV]L IpOpY VHP pUKHW YpJHW Ki]L IHODGDWRN pV YL]VJDLGĘV]DN QpON�O. (NNRU YLV]RQW H]W 

D] LGĘV]DNRW D *HRGp]LDL 0pUĘWiERU ]iUMD OH D .DU J|GL PpUĘWHOHSpQ. $ PpUĘWiERU WDOiQ D N|]pSLVNR 
ODL RV]WiO\NLUiQGXOiVRN KDQJXODWiW LGp]L D]]DO D N�O|QEVpJJHO, KRJ\ LWW PHJLVPHUNHGKHWV] D JHRGp]LDL 
PĦV]HUSDUN WHOMHV DU]HQiOMiYDO. 

6DMQRV OHKHWHWOHQ D .DUL OpJN|UW HEEHQ D SiU PRQGDWEDQ OHtUQL. $KiQ\ HPEHU DQQ\L pOPpQ\, 

pV H] D] pOPpQ\ PLQGHQNLQHN HJ\-HJ\ NLV PR]]DQDWKR] WDUWR]LN, H]pUW MDYDVORP, KRJ\ KD WDOiONR]RO HJ\

- 
eStWĘVVHO NpUGH]G PHJ D] pOPpQ\HLUĘO, JDUDQWiORP, KRJ\ PLQGHQNL PiVW IRJ PHVpOQL. 

(J\ GROJRW PHJtJpUKHW�QN. $PHQQ\LEHQ PLQNHW YiODV]WDV] EDUiWViJRNEDQ, MyNHGYEHQ, pOPp 
Q\HNEHQ pV WDQXOiVEDQ JD]GDJ pYHNHW tJpUKHW�QN V]iPRGUD, DPL HJpV] pOHWHG VRUiQ HO IRJ NtVpUQL. 
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