
KTB elvek a Diplomamunka felvételére vonatkozó kérvények elbírálására 

 

A Kari Tanács által elfogadott szabályok* a Diplomamunka felvételének egyfajta előtanulmányi 

követelményei. A KTB hatáskörénél fogva a TVSZ 213. §-a értelmében különös méltánylást 

érdemlő körülmények esetén egyes tantervi követelmények teljesítését egyénre szabottan 

engedélyezi. Ennek keretében a szabályozástól való eltérést a KTB akkor engedi, ha:  

-a hallgató méltányosság terhére kéri (és kérheti),  

-a hallgató az 5, 6,7,8,9 pontok alól egyetlen felmentést kér az alábbi esetek közül:  

 5. pont esetén egyetlen, nem szakmai törzstárgya hiányzik a képzés lezárásához, vagy  

 6. és 7. pont esetén legfeljebb három darab és összesen legfeljebb 11 kreditértékű ágazatos 

tárgya hiányzik a képzés lezárásához, vagy  

 8. és 9. pont esetén legfeljebb kettő darab és legfeljebb 6 kreditértékű specializációs tárgya 

hiányzik a képzés lezárásához, mely(ek)nek témája a diplomamunkához nem kötődik (ilyen esetben 

a kérvényben a diplomamunka témája és a tanszéki konzulens megjelölendő) és a hiányzó tárgy 

nem lehet a specializációs projektfeladat. 

-a képzés lezárásához még felveendő tárgyak összesített kreditértéke nem lehet több 15-nél, és a 12 

kredit feletti rész legalább kétszeresének megfelelő kreditértékű tárgyból a hallgatónak aláírással 

kell rendelkeznie. 
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*A BSc képzésen a Kari Tanács 2015.05.13-i döntése alapján a Diplomamunka tárgyat az a hallgató veheti fel, aki az 

alábbi feltételek mindegyikét teljesíti. 
5. A szak új mintatantervében szereplő közös törzsanyag tárgyai közül a hallgató által teljesített tárgyak összegzett 

kreditértéke legalább 129. 
6. A szak új mintatantervében szereplő ágazati törzsanyag kötelező tárgyai közül a hallgató által teljesített tárgyak 

összegzett kreditértéke 
 a. szerkezet-építőmérnöki ágazaton legalább 39, 
 b. infrastruktúra-építőmérnöki ágazaton legalább 33, 
 c. geoinformatika-építőmérnöki ágazaton legalább 39. 
7. A szak új mintatantervében szereplő ágazati törzsanyag tárgyai közül (kötelező és alternatív tárgyak együttes 

figyelembe vételével) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 45. 
8. A szak új mintatantervében szereplő specializáció kötelező tárgyai közül (a Diplomamunka tárgy nélkül) a hallgató 

által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 15. 
9. A szak új mintatantervében szereplő specializáció tárgyai közül (kötelező és alternatív tárgyak együttes figyelembe 

vételével) a hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 17. 
10. A hallgató által teljesített tárgyak összegzett kreditértéke legalább 204. 
 


