Tisztelt Jelentkező!
Örömmel értesültünk róla, hogy Ön jelentkezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Építőmérnök Karán 2021. szeptembertől induló Szerkezet-építőmérnök mesterképzési szakra.
A Szerkezet-építőmérnök mesterképzési szakhoz írásbeli felvételi kapcsolódik. Az írásbeli felvételire
2021. május 28-án 10 órától kerül sor. A járványhelyzetre tekintettel az írásbeli felvételit a jelentkezők
a kar által üzemeltetett online oktatási keretrendszerben írják.
Felvételi vizsgán megszerezhető 45 pont:
a) Az írásbeli felvételi vizsgán a mesterképzési szaknak megfelelő alapképzési ágazat
tanulmányi anyagából összeállított 5 kérdésre kell válaszolni. A kérdések a kari honlapon
előzetesen közzétett felvételi kérdések közül kerülnek ki. (Mindegyik mesterszakon két
kérdéscsoport van: A és B.) A BME építőmérnöki alapképzésen ezek az ismeretek az alábbi
tárgyak tanulmányi anyagából tevődnek össze:
Szerkezet-építőmérnök mesterszak: Építőanyagok II., Magasépítéstan I.,
Magasépítéstan II., Kőzetmechanika, Vasbeton- és falszerkezetek, Földalatti
műtárgyak, mélyalapozás, Acél- és öszvérszerkezetek, Hidak és infrastruktúra
szerkezetek, Tartók statikája II., Tartók dinamikája.
b) A jelentkezőnek csak a kiválasztott kérdéscsoport (A vagy B) kérdéseire kell válaszolnia!
c) A kérdésekre adott válaszokat pontozzuk, kérdésenként 0-5 pont szerezhető. Az írásbeli
felvételi pontszám az öt kérdésre adott pontok átlagának tízszerese, de maximum 45 pont.
d) Amennyiben a jelentkező a BSc tanulmányai során a fenti tantárgyakat igazoltan
eredményesen teljesítette (ennek jelenleg csak a BME Építőmérnöki Kari képzés felel meg),
akkor az írásbeli felvételi vizsgát kiválthatja a záróvizsgán tett – egy évnél nem régebbi
(2020. szeptember - 2021. június közötti) – szóbeli felvételivel (részleteit lásd a
http://www.epito.bme.hu honlapon).
e) Lehetőség van arra, hogy a korábbi tanulmányai alapján számított pontok helyett az írásbeli
vagy szóbeli felvételi vizsgán (azaz a BME-n tett záróvizsgán) elért pontszám duplája legyen
figyelembe véve. A két számítási mód közül a hallgató a kedvezőbb pontszámot kapja.
f) Amennyiben a jelentkező írásbeli felvételi vizsgát is tett, de a d) pontban leírt
követelménynek is megfelel, úgy a pontszámát mindkét módon ki kell számítani és a
legkedvezőbb pontszám veendő figyelembe a felvételinél.
Az írásbeli felvételi menete:
•
•
•

9:45-10:00 – személyes, élőképes bejelentkezés a felvételi Microsoft Teams csoportjába,
személyazonosság igazolása.
10:00–11:30 –írásbeli felvételi
Az esetlegesen felmerülő adminisztrációs problémák kezelésére a felvételi ideje alatt a
felvételizők a felvételi MS Teams csoportjában tehetik fel kérdéseiket.
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Kérjük, a felvételit megelőző napig, azaz május 27-ig töltse fel a kari keretrendszerbe:
• BME Építőmérnöki Karon végzettek kivételével a korábbi felsőfokú tanulmányainak
leckekönyvét (leckekönyveit) minden kitöltött oldal nem hitelesített másolatával együtt,
• a nem építőmérnöki BSc diplomával rendelkezők esetén a mesterképzésbe való felvétel
előkövetelményeit tartalmazó táblázatot (letölthető a kari honlapról),
• a kari felvételi honlapról letölthető jelentkezési lapot,
• továbbá minden olyan dokumentumot és ezek nem hitelesített másolatát, amelyet a
többletpontok megállapításához szükségesnek ítél.
A felvételi rendszer technikai információit (belépési adatok, használati útmutató) az írásbelit írni
szándékozóknak külön, emailben küldjük el. Ehhez, kérjük, 2021. április 30-ig küldjék el email címüket
és teljes (felvi.hu rendszerében szereplő) nevüket a lovas.tamas@epito.bme.hu és
kollar.aniko@epito.bme.hu email címekre. Nevükkel együtt ezt az email címet fogjuk használni a
felvételi rendszerhez való hozzáféréshez, így élő, rendszeresen olvasott email címet adjanak meg!
Kérjük, ebben az első emailben küldjék el azt is, hogy mely MSc szakunk mely kérdéscsoportjából
kívánnak felvételit írni! A felvételi rendszer és a MS Teams használatával kapcsolatban emailen
küldünk útmutatót május 20-ig.
Tájékoztatjuk, hogy az írásbeli felvételit csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az írásbeli vizsgán nem jelenik meg (nem jelentkezik be a
felvételi rendszerbe időben) – és nem vonatkozik rá a d) pont –, azt a jelentkezéstől való visszalépésnek
tekintjük. Nem megengedett segédeszköz használata a felvételi eljárásból való kizárással jár.
Az írásbeli felvételi vizsga eredményeit 2021. június 2-án tesszük közzé a http://www.epito.bme.hu
honlapon. A felvételizőnek betekintési joga van, a felvételi pontszámmal kapcsolatos kérdést a
lovas.tamas@epito.bme.hu és a kollar.aniko@epito.bme.hu címeken kell jelezni június 3-ig, ezután a
hallgatót összekötjük az adott felvételi kérdést javító oktatóval.
A kari honlapról letölthető Jelentkezési lapot minden jelentkezőnek emailen be kell küldenie a
kollar.aniko@epito.bme.hu címre május 27-ig.
Tájékoztatjuk, hogy a továbbiakban nem postai úton, hanem e-mailben tartjuk Önnel a kapcsolatot,
illetve felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden szükséges információt megtalál a honlapon. Saját
eredményeit a felvételi kódja ismeretében szintén ezen a honlapon találja majd meg a felvételi eljárás
lezajlását követően.
A www.felvi.hu oldalon – regisztrálást követően – nyomon követheti a felvételi kérelmével kapcsolatos
információkat, döntéseket. Abban az esetben, ha valamilyen hiányosságot, hibát, eltérést észlel, kérjük,
jelezze a kollar.aniko@epito.bme.hu email címen, Kollár Anikónál!
A felvételi döntésről a „Vonalhúzást” követően az Oktatási Hivatal küld értesítést.
Az írásbeli vizsgával kapcsolatos esetleges kérdéseire a kollar.aniko@epito.bme.hu e-mail címen
kaphat választ.
A felvételihez sok sikert kívánunk!
Budapest, 2021. február 22.
Dr. Dunai László
dékán

