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DÉKÁNI MSc FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara 2005-ben 
3 MSc szakalapítási kérelmet adott be a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. Az 
eredményes szakalapítás után az Építőmérnöki Kar megkapta a szakindítás jogát is. 
A képzés 2009 őszén kezdődött, 2017 őszi félévtől megújult tantervvel indul. A 2018. 
évre meghirdetjük valamennyi szakon a nappali képzést (levelező képzés nem indul) 
keresztféléves (február) és őszi (szeptember) indítással is. A választható 
specializációk az alábbiak: 

 
  Szerkezet-építőmérnöki szak specializációi: 

 Magasépítő és rekonstrukció 
 Numerikus modellezés (angol nyelven) 
 Tartószerkezetek 
 Geotechnika és mérnökgeológia 

 
  Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak specializációi: 

 Út- és vasútmérnöki 
 Víz- és vízi környezetmérnöki 

 
  Földmérő- és térinformatikai mérnök mesterszak specializációja: 

 Földmérő- és Térinformatikai mérnöki 
 

A honlapról már letölthetők az írásbeli felvételi kérdések. Tájékoztatom az 
érdeklődőket, hogy az irányszámokat úgy határoztuk meg, hogy a felvételi ponthatár 
minden szakon azonos (kb. 70 pont) legyen, ezért elegendő a 2. helyen a 
finanszírozási formát megjelölni. Írásbelit az 1. helyen megjelölt szak témájából kell 
megírni. 

A tantárgyak egy részéből kedvezményes tanulmányi rend kérhető és a félévi 
órarendeket úgy szerkesztjük meg, hogy építőmérnöki félállás mellett a képzés 
elvégezhető legyen. 

Az egyes szakokra vonatkozó előtanulmányi feltételek a mellékelt tájékoztatóban 
megtalálhatók és a közzétett táblázat kitöltésével kérvényezhetők. Ezt célszerű már a 
felvételre való jelentkezés előtt kérvényezni. Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: építőmérnöki alapképzési szak (240 kredites BSc diploma). 

A BME Építőmérnöki Karon végzettek számára a 2018. keresztféléves jelentkezés 
esetén írásbeli felvételi kiváltható a 2017. januárban, 2017. júniusban, 2017 
szeptemberben és 2018 januárjában a záróvizsgán teljesített szóbeli felvételi 
vizsgával, míg a 2018. őszi félévre jelentkezés esetén a 2017. szeptemberben, 2018. 
januárban és 2018. júniusban a záróvizsgán teljesített szóbeli felvételi vizsgával. 
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