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Tisztelt Jelentkező! 

 

Örömmel értesültünk róla, hogy Ön jelentkezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Építőmérnök Karán 2018. szeptembertől induló Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterképzési 

szakra.  

 

A Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterképzési szakhoz írásbeli felvételi kapcsolódik. Az 

írásbeli felvételire 2018. június 1-én kerül sor.  

 

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 35-35 kérdés közül kerülnek ki, amelyek lefedik az MSc szakhoz tartozó 

alapismereteket. 

Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak: 
Geodéziai alaphálózatok (4 kr.), Felsőgeodézia (4 kr.), Műholdas helymeghatározás (3 

kr.), Mérnökgeodézia (5 kr.), Térinformatikai modellezés (3 kr.), Kiegyenlítő 

számítások (4 kr.), Fotogrammetria és lézerszkennelés (4 kr.), Távérzékelés (4 kr.), 

Topográfia (3 kr.). 

b) Csak a kiválasztott kérdéscsoport (A vagy B) kérdéseire kell válaszolni! 

c) A kérdésekre adott válaszokat pontozzuk, kérdésenként 0-5 pontszám szerezhető. Egy-egy 

válasz el kell férjen a lepecsételt A4 lap két oldalán. Az írásbeli felvételi pontszám az öt 

kérdésre adott pontszám 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 

(2017. szeptember - 2018. június közötti) – szóbeli felvételivel (részleteit lásd a 

http://www.epito.bme.hu honlapon). Ebben az esetben legkésőbb 2018. május 30. – június 1. 

között be kell nyújtani a pluszpont-számításhoz szükséges dokumentumokat az Építőmérnöki 

Kar Dékáni Hivatalában. 

e) Lehetőség van arra, hogy a korábbi tanulmányai alapján számított pontok helyett az írásbeli 

vagy szóbeli felvételi vizsgán 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: 

 09:00–11:00 - a pluszpont-számításhoz szükséges dokumentumok benyújtása; ekkor csak a 

dokumentumok átvétele történik. Helye: Építőmérnöki Kar, K.129. 

 11:15–13:00 – 15 perc eligazítás; majd írásbeli felvételi. Helye: K.mf30. 

  

http://www.epito.bme.hu/


Kérjük, a felvételi eljárás kezdetére, azaz június 1-én hozza magával 

 ezt a behívólevelet,  

 személyazonosságot igazoló fényképes dokumentumot (személyi igazolvány vagy útlevél vagy 

jogosítvány),  

 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, 

 továbbá minden olyan dokumentumot és ezek nem hitelesített másolatát, amelyet a 

többletpontok megállapításához szükségesnek ítél. 1 

Az eredeti dokumentumokat bemutatás után visszaadjuk. 

Tájékoztatjuk, hogy az írásbeli felvételit csak a megadott időpontban tartjuk, pótlásra nincs lehetőség.  

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az írásbeli vizsgán nem jelenik meg – 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 vizsgán az elsődleges cél a hatékony teljesítmény, így nyugodtan megjelenhet az Ön számára 

kényelmes hétköznapi ruhában, illetve érdemes gondoskodnia innivalóról. 

Az írásbeli felvételi vizsga eredményeit 2018. június 6-án tesszük közzé a http://www.epito.bme.hu 

honlapon. Amennyiben felvételi dolgozatát meg kívánja tekinteni, azt észrevételezési jog nélkül 

megteheti 2018. június 7-én 9:00-15:00 között az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatalban (K.128). 

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 (1) 463-1251 telefonszámon, Kollár Anikónál! 

A felvételi döntésről a „Vonalhúzást” követően az Oktatási Hivatal küld értesítést. 

Az írásbeli vizsgával kapcsolatos esetleges kérdéseire a (1) 463-1251 telefonszámon, illetve az 

akollar@epito.bme.hu e-mail címen kaphat választ. 

 

A felvételihez sok sikert kívánunk! 

 

Budapest, 2018. április 27. 

 

Dr. Dunai László 

dékán 

 

                                                 
1 Arról, hogy a 10 többletpont számítása hogyan történik, tájékozódhat az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal 

honlapján: http://www.epito.bme.hu Itt tájékozódhat arról is, hogy milyen dokumentumokat szükséges 

(eredetiben és másolatban) június 10-én elhoznia, hogy többletpontjait a Felvételi Bizottság kiszámíthassa. 

http://www.epito.bme.hu/
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