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Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. napján 

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyezett szervezetszabályozó eszköz(ök) 

módosítások nyomon követéséhez: KT-VII/6/2019-2020. (VI. 17.) számú kari tanácsi határozat 

Felülvizsgálat:  

 szakmai megfelelőség:  Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala 

 jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság 

Felelős:  Dr. Kovács Nauzika, mb. oktatási dékánhelyettes 

Kiadmányozó:  Dr. Rózsa Szabolcs, a Kari Tanács elnöke  

 



  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Térítési és 

Juttatási Szabályzat 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Építőmérnöki Kar (a 

továbbiakban: Kar) Kari Tanácsa az alábbi határozatot (a továbbiakban: Határozat) adja ki:  
 

I. Önköltségi díjak a magyar nyelvű alapképzési szakon  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, magyar nyelvű építőmérnöki (képzési kód: 1N-AEM) 

alapképzési szakon mintafélévre vetítetten a féléves önköltségi díjat 325 000 Ft/félév összegben 

állapítja meg.  

2. Amennyiben a Szenátus által elfogadott szervezetszabályozó eszköz másként nem rendelkezik, 

az önköltségi díj 6 000 Ft/kredit kreditdíjból és 145 000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

II. Önköltségi díjak a magyar nyelvű mesterképzési szakokon  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, magyar nyelvű Szerkezet-építőmérnöki (képzési kód: 1N-

MSM), Infrastruktúra-építőmérnök (képzési kód: 1N-MIM), Földmérő- és Térinformatikai mérnöki 

(képzési kód: 1N-MFT) mesterképzési szakon mintafélévre vetítetten a féléves önköltségi díjat 

500 000 Ft/félév összegben állapítja meg.  

2. Amennyiben szenátus által elfogadott szervezetszabályozó eszköz másként nem rendelkezik, az 

önköltségi díj 10 000 Ft/kredit kreditdíjból és 200 000 Ft/félév alapdíjból tevődik össze.  

III. Önköltségi díj a Kar által gondozott szakirányú továbbképzési szakokon 

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott Alkalmazott térinformatikai szakirányú továbbképzési 

szakon (képzési kód: 1L-SAT) a féléves önköltségi díjat 180 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

2. A Kari Tanács a Kar által gondozott Betontechnológus szakirányú továbbképzési szakon (képzési 

kód: 1L-SBT) a féléves önköltségi díjat 190 000 Ft/félév összegben állapítja meg. E szakon a 

féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

3. A Kari Tanács a Kar által gondozott Hídépítő mérnöki szakirányú továbbképzési szakon (képzési 

kód: 1L-SHE) a féléves önköltségi díjat 280 000 Ft/félév összegben állapítja meg. E szakon a 

féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

4. A Kari Tanács a Kar által gondozott Nukleáris építmények mérnök szakirányú továbbképzési 

szakon (képzési kód: 1L-SPA) a féléves önköltségi díjat 275 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

5. A Kari Tanács a Kar által gondozott Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon 

(képzési kód: 1L-SBT) a féléves önköltségi díjat 275 000 Ft/félév összegben állapítja meg. E 

szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

6. A Kari Tanács a Kar által gondozott Útépítési szakirányú továbbképzési szakon (képzési kód: 

1L-SUE) a féléves önköltségi díjat 320 000 Ft/félév összegben állapítja meg. E szakon a féléves 

önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

7. A Kari Tanács a Kar által gondozott Útfenntartási és útüzemeltetői szakirányú továbbképzési 

szakon (képzési kód: 1L-SUF) a féléves önköltségi díjat 320 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

8. A Kari Tanács a Kar által gondozott Vasúti pályaépítési és fenntartási szakirányú továbbképzési 

szakon (képzési kód: 1L-SVF) a féléves önköltségi díjat 250 000 Ft/félév összegben állapítja meg. 

E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  



9. A Kari Tanács a Kar által gondozott Építőipari kármegelőzés szakirányú továbbképzési szakon 

(képzési kód: 1L-SEK) a féléves önköltségi díjat 190 000 Ft/félév összegben állapítja meg. E 

szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

10. A Kari Tanács a Kar által gondozott BIM szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakon 

(képzési kód: 1L-BIIM) a féléves önköltségi díjat 500 000 Ft/félév összegben állapítja meg. E 

szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

IV. Önköltségi díj a magyar nyelvű doktori képzésekben  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott magyar nyelvű doktori képzések (képzési kódok: 1N-DFT, 

1N-DVP és 1N-3DO) féléves önköltségi díját 487 500 Ft/félév összegben állapítja meg. E 

képzésekben a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

V. Önköltségi díj a magyar nyelvű részismereti és vendéghallgatói képzésben  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, magyar nyelvű részismereti és vendéghallgatói képzésben 

(képzési kód: 1N-0R) a féléves önköltségi díjat 10 000 Ft/kredit kreditdíj összegeként határozza 

meg.  

VI. Önköltségi díj az angol nyelvű alapképzési szakokon  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, angol nyelvű építőmérnöki alapképzési – angol nyelven 

BSc Degree Program in Civil Engineering (képzési kód: 1NAAM) – szakon és az építőmérnöki 

előkészítő képzésen (képzési kód: 1NAPRE) a féléves önköltségi díjat 3 200 EUR/félév összegben 

állapítja meg. E szakon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

VII. Önköltségi díj az angol nyelvű mesterképzési szakokon  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, angol nyelvű szerkezet-építőmérnöki – angol nyelven MSc 

Degree Program in Civil Engineering (képzési kód: 1NAMSMR) – szakon és az angol nyelvű 

építőmérnök MSc előkészítő képzésen (képzési kód: 1NAPREM) a féléves önköltségi díjat 3800 

EUR/félév összegben állapítja meg. E szakokon a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

VIII. Önköltségi díj az angol nyelvű doktori képzésekben  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, angol nyelvű doktori képzések (képzési kódok: 1NADFT, 

1NADVP és 1NA3DO) féléves önköltségi díját 4500 EUR/félév összegben állapítja meg. E 

képzésekben a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent.  

IX. Önköltségi díj az angol nyelvű részismereti és vendéghallgatói doktori képzésben  

1. A Kari Tanács a Kar által gondozott, angol nyelvű részismereti és vendéghallgatói doktori 

képzésekben (képzési kódok: 1NADFT, 1NADVP) a féléves önköltségi díjat 2 000 EUR/félév 

összegben határozza meg. E képzésekben a féléves önköltség egyösszegű, fix díjat jelent. 

X. Záró rendelkezések 

1. Jelen Határozat 2022. szeptember 1. napján lép hatályba, és rendelkezéseit a 2022/2023. 

tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.  

2. Jelen Határozat megtalálható és letölthető a https://epito.bme.hu/szabalyzatok oldalon 

3. Jelen Határozatot az Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatala gondozza. 

 

Budapest, 2022. április 6. 

 

 

  ……………………………… 

 Dr. Rózsa Szabolcs 

          a Kari Tanács elnöke 

 

https://epito.bme.hu/szabalyzatok

