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Jelen dékáni utasítás a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (a továbbiakban: Kar) Kari Tanácsa 
által 2018. június 19-én elfogadott üzemmérnök-informatikus alapképzés specializációválasztási 
szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) végrehajtását szabályozza a hivatkozott szabályzat 2.§ (2) 
pontjában foglaltak szerint. 
 
1. Alapelvek 

a. Minden hallgató a saját mintatantervéhez kapcsolódó specializációválasztási szabályzatban 
meghatározott feltételek szerint vehet részt a specializációbesorolási eljárásban. 

b. Szabályzat 2.§ (1): Az üzemmérnök-informatikus szakon a specializáció célja a kooperatív 
képzés szakmai előkészítése és a hallgató anyatanszékének kijelölése. 

c. Szabályzat 2.§ (2): Az egyes specializációk létszámára a kar alsó és felső korlátot (minimum és 
maximum) határoz meg. 

d. A hallgató anyatanszéke a specializációját gondozó tanszék. 
 
2. A specializációválasztás ütemezése 

a. A specializációválasztásra készülő hallgatók számára a Kar központi tájékoztatót szervez a 
specializációválasztást megelőző szorgalmi időszak 10-14. oktatási hetében. 

b. A hallgatók specializációjelentkezési időszaka a kari tájékoztatót követő munkanapon indul és 
30 napig tart. 

c. A specializációbesorolás a mintatanterv 3. szemeszterének vizsgaidőszakát követő öt 
munkanapon belül megtörténik. 

 
3. A specializációválasztás menete 

a. Szabályzat 3.§ (1): A jelentkezett hallgatók besorolása a specializációkra tanulmányi 
eredményeik alapján kialakított rangsor alapján történik. 

b. Szabályzat 4.§ (3): A hallgatók a jelentkezési időszakban a tanulmányi nyilvántartó rendszerben 
(TR) adják le jelentkezésüket a választott specializációkra. A jelentkezések leadásának módját 
és előírásait a végrehajtást szabályozó dékáni utasítás tartalmazza. Amelyik hallgató nem ad le 
az előírásoknak megfelelő jelentkezést, nem sorolják be. 

c. A TR-ben leadott jelentkezésükben a hallgatóknak valamennyi specializációt meg kell jelölniük, 
csökkenő prioritási sorrendben. Amennyiben egy hallgató jelentkezése nem tartalmazza az 
adott szak valamennyi specializációját, úgy a hallgató vállalja, hogy a fel nem sorolt 
specializációk tetszőleges sorrendben figyelembe vehetők. 

d. A specializációválasztásra jelentkezett hallgatók a rangsorátlag (Szabályzat 3.§ (2) pont) szerint 
csökkenő sorba rendezett lista alapján kerülnek besorolásra a következő algoritmus szerint: 
i. A besorolásra jogosult hallgatók számának ismeretében meghatározásra kerülnek az 

egyes specializációk minimális és maximális létszámkorlátai (a hallgatók számától 
független százalékos értékeket jelen dékáni utasítás 4. pontja tartalmazza). 



  
 

 

 

ii. A hallgatók csökkenő rangsorátlag és a saját csökkenő prioritási soruk szerint kerülnek 
besorolásra az egyes specializációkra. 

iii. A besorolás a hallgató prioritási listájának első helyén szereplő specializációval kezdődik. 
A besorolási kísérlet sikertelen, ha az adott specializáció már betelt (a hallgató 
besorolásával a létszám meghaladná a felső korlátot), vagy a besorolás követően a még 
nem besorolt hallgatókkal már nem lenne feltölthető valamennyi specializáció az alsó 
korlátig. 
Sikertelenség esetén a besorolás a hallgató prioritási listáján következő specializációval 
ismétlődik az első sikeres kísérletig. Hiányosan kitöltött prioritási lista esetén a ki nem 
töltött helyekre tetszőleges specializáció vehető figyelembe. 

iv. Minden specializáció legalább az előírt alsó létszámkorlátig feltöltésre kell kerüljön. 
 

4. A besorolás alsó és felső létszámkorlátai 

specializáció minimum – maximum % 

Szoftverfejlesztő 15 – 40 

Hálózat és biztonság 15 – 40 

Adatalapú rendszerek 15 – 40 

Tesztelés és üzemeltetés 15 – 40 

 
5. Speciális esetek 

a. Szabályzat 3.§ (5): A hallgató – méltányossága terhére – egy alkalommal, a specializációba 
kerülés kezdetétől számított fél éven belül, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában 
meghatározott tanulmányi nyilvántartó rendszerben (TR) benyújtott kérvénnyel kérheti 
specializációja megváltoztatását. A kérelem elfogadása esetén a hallgató a következő félévtől 
kikerül az eredeti specializációról, és részt vehet az aktuális besoroláson ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint azok a hallgatók, akik még nem voltak specializáción. A specializációt váltó 
hallgatónak az eredeti specializáción elvégzett tantárgyai ügyében a Kari Kreditátviteli 
Bizottság hoz döntést. 

b. A specializáció besorolás során valamennyi jelentkezést leadott és a besorolási feltételeket 
teljesítő hallgató valamelyik specializációra besorolásra kerül. Amennyiben egy hallgató az 
adott specializáción az adott félévben nem végzi tanulmányait (passzív félév, külföldi 
részképzés, vagy specializációváltoztatási szándék miatt), a számára biztosított helyet nem 
veszti el mindaddig, amíg specializációváltoztatási szándékát a Neptun Egységes Tanulmányi 
Rendszerben hivatalosan be nem jelenti. 

 
Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napjától lép hatályba. 
 
 

Dr. Charaf Hassan 
dékán s.k. 


