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Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat 
 

Elfogadta a Kari Tanács 2007. június 26-i ülése 
Frissítette a Kari Tanács 2008. október 14-i ülése 

 
1. § A szabályzat hatálya 

 
(1) Jelen szabályzat hatálya 2007. június 26-ától kiterjed a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Karán a villamosmérnöki és a műszaki informatikai szakon a nappali 
alapképzésben (BSc) résztvevő hallgatók szakirány- és ágazatválasztására. 

(2) A jelen dokumentumban nem szabályozott elvi kérdésekben a dékán, lebonyolítási 
kérdésekben az oktatási dékánhelyettes, egyéb kérdésekben a Kari Tanulmányi Bizottság 
az illetékes. 

 
2. § A szakirány- és ágazatválasztás szabályai 

 
(1) Az ágazatok célja a hallgatók tanszékekhez kötése. 
(2) A hallgatók csak a szakuknak meghirdetett szakirányokat és ágazatokat vehetik fel. 
(3) Az egyes szakirányok és ágazatok létszámát a tanszékek és a dékán határozza meg, 

egyetértés hiánya esetén a kari tanács dönt. 
(4) A szakirány- és ágazatválasztás a szakirányok indítását megelőző félévben történik. 
(5) A választott szakirány tantárgyainak a szakirány keretein belüli felvételére azon hallgató 

jogosult, aki a következő kritériumoknak legkésőbb a szakirányba menetelt közvetlenül 
megelőző vizsgaidőszak végéig eleget tett: 

a) legalább 120 kreditpontot megszerzett a mintatanterv szerint; 
b) legalább a mintatantervben az első 3 szemeszterre előírt tantárgyakat – a 

testnevelés kivételével – teljesítette; 
c) legalább egy szakirányra és egy hozzá tartozó ágazatra jelentkezett. 

(6) A Tanköri foglalkozás tantárgyból a szakirányba menetelt közvetlenül megelőző 
vizsgaidőszak végéig legalább 3 aláírást szerzett hallgatók számára elegendő az (5) 
bekezdés b) pontjának egy előírt tantárgy kivételével történő teljesítése. 

 
3. § Rangsorolás és beosztás 

 
(1) Az adott félévre történő besorolás alapját képező rangsorátlagot a szakirány indítása 

szerinti félév regisztrációs hetének 2. napjáig kell meghatározni és közzétenni. 
(2) A szakirány- és ágazatbeosztás a jelentkezési rangsor alapján történik,. A beosztás konkrét 

algoritmusát és adott félévre szóló ütemtervét az oktatási dékánhelyettessel egyeztetve a 
Kari Hallgatói Képviselet dolgozza ki. 

(3) A rangsorátlagot az első 3 félév kötelező tantárgyainak – a kötelezően választható 
gazdasági és humán ismeretek tantárgyainak kivételével – eredménye alapján kell 
kiszámítani. 

(4) Azon hallgató, aki korábban már beosztásra került valamely szakirányra és ágazatra, de 
azt passzív félév, külföldi részképzés vagy egyéb ok miatt nem kezdte meg, a számára 
biztosított helyet nem veszíti el, nem kerül újbóli rangsorolás és beosztás alá. 

(5) A hallgató – méltányossága terhére – egy alkalommal, a szakirányba kerülés kezdetétől 
számított fél éven belül, a tanulmányi bizottságnak címzett, a Központi Tanulmányi 
Hivatalban benyújtott kérvénnyel kérheti szakirányának vagy ágazatának 
megváltoztatását. A kérelem elfogadása esetén a hallgató a következő félévtől kikerül az 
eredeti szakirányról vagy ágazatról, és részt vehet az aktuális besoroláson ugyanazokkal a 
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feltételekkel, mint azok a hallgatók, akik még nem voltak szakirányon. A szakirányt vagy 
ágazatot váltó hallgatónak az eredeti szakirányon vagy ágazaton elvégzett tantárgyai 
választható tantárgyakká minősülnek át. Önálló laboratórium nem minősíthető át 
választott tárggyá. 

(6) Ha a hallgató nem a szakirányt és ágazatot gondozó tanszéken szándékozik az Önálló 
laboratórium, illetve Szakdolgozat-készítés tantárgyát felvenni, akkor ehhez mindkét 
tanszék hozzájárulását meg kell szereznie. 

 
4. § A szakirány- és ágazatválasztás menete 

 
(1) A Dékáni Hivatal koordinálásával és a tanszékek közreműködésével legkésőbb a 

szorgalmi időszak 7. hetének végéig el kell juttatni a hallgatókhoz a szakirányokat és az 
ágazatokat bemutató anyagokat, nyomtatott vagy elektronikus formában. Ezzel 
egyidejűleg közzé kell tenni a beosztás algoritmusát, és a kari honlapon elérhetővé kell 
tenni az egyes szakirányok és ágazatok tantárgyainak részletes leírását is. 

(2) A választást megelőzően, legkésőbb a szorgalmi időszak 9. hetének végéig bemutatót kell 
rendezni, ahol az érdeklődő hallgatókat személyesen is tájékoztatják az egyes szakirányok 
és ágazatok célkitűzéseiről és tantárgyairól, valamint a szakterületekben rejlő 
lehetőségekről. 

(3) A bemutatótól kezdődően legalább 1 hétnek kell a hallgatók rendelkezésére állnia, hogy 
választásukat leadják. 

(4) A választás leadása általában több szakiránynak a hallgató által előnyben részesített 
sorrend szerinti megadását jelenti a hallgatói információs rendszer igénybevételével. A 
választás során legalább egy szakirányt meg kell jelölni, továbbá minden megadott, 
ágazatokat is meghirdető szakirányhoz meg kell jelölni legalább egy ágazatot is. 

(5) A meghirdetett szakirány-választási időszak letelte után szakirányt és ágazatot választani, 
vagy a leadott választási sorrenden változtatást kérni további egy héten át – különeljárási 
díj befizetését követően – a tanulmányi bizottságnak címzett, a Központi Tanulmányi 
Hivatalban benyújtott kérvénnyel lehet. 

 
5. § A szakirányválasztás lebonyolításáért felelős személyek és testületek 

 
(1) A szakirányválasztás lebonyolítását a Dékáni Hivatal koordinálja, így gondoskodik az 

egységes szakirány-tájékoztatók (nyomtatott vagy elektronikus formában történő) 
közzétételéről, a hallgatók megfelelő tájékoztatásáról, a választások technikai feltételeinek 
biztosításáról, továbbá a rangsorolást végző szervezet vagy személyek részére történő 
adatszolgáltatásról. 

(2) Az egyes szakirányokat ismertető anyagokat a szakirányt meghirdető tanszékek készítik 
el, az egységes tájékoztató füzet összeállításáról a Dékáni Hivatal gondoskodik. 

(3) Az új szakirányok ismertetőit és a hozzá tartozó tárgyak adatlapjait a Kari Tanács Oktatási 
Bizottsága és az illetékes szakbizottságok véleményezik. 

(4) A rangsorátlag meghatározását és a besorolást a dékán felkérésére a Kari Hallgatói 
Képviselet is elvégezheti. Ebben az esetben a hallgatói képviselet által megbízott 
hallgatók közreműködnek a hallgatók tájékoztatásában, elvégzik a szakirány- és 
ágazatbeosztást, és biztosítják a hallgatók számára az ellenőrzési lehetőséget. 

(5) A rangsorátlag meghatározását és a besorolást a dékán hagyja jóvá. 
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6. § Átmeneti rendelkezések 
 
(1) Az ötéves képzésben résztvevő hallgatók rangsorolását a 2003. október 28-án elfogadott 

és 2005. május 17-én módosított Szakirány-választási Szabályzat alapján kell elvégezni. 
(2) Az egyes (ötéves és alapképzésbeli) szakirányok létszámának meghatározása a 2. § (2)-vel 

összhangban a dékán feladata. 
(3) Az ötéves képzés szakirány-tantárgyai alap-, illetve mesterképzésbeli tantárgyakkal 

helyettesíthetők. A tantárgyak megfeleltetését és a helyettesítés pontos feltételeit jelen 
szabályzat melléklete tartalmazza. 

(4) A tanszékek 2008 tavaszától kezdve az ötéves képzés szakirány-tantárgyai közül csak 
azokat hirdetik meg, amelyek meghirdetése szükséges feltétele az ötéves képzésben 
résztvevő hallgatók 5 éves képzésbeli szakirányuk szerinti folyamatos előrehaladásának. 

 
 
Budapest, 2007. június 26. 
 
 
 

Dr. Péceli Gábor 
         dékán 

 


