
TÁJÉKOZTATÓ A 2022/23. ŐSZI FÉLÉVBEN MEGHIRDETETT ANGOL NYELVŰ 
KRITÉRIUMTÁRGYAKRÓL 

 

Kedves Hallgatók! 

 

A 2022/23 őszi félévben az alábbi, angolul felvehető kritériumtárgyakat hirdetjük meg: 

Építész Bsc: 

• Épülettervezés 3 – Architectural Design 3 (Kovács D. Barna, hétfő 12.35-16.05 és szerda 
13.30-17.00) 

• Épületszerkezetek 3 – Building Construction 3 (Vizi Gergely, csütörtök 15.20-18.40) 
• Alkalmazott vizuális ismeretek – Applied Visual Studies (Jakucs János, szerda 8.00-13.20)  

Építő BSC: 

• Közlekedésépítés I. (Útépítés) – Road Networks I. (Macsinka Klára, kedd 8.55-11.30 
• Geotechnika I. (Talajmechanika) - Geotechnics I. (Soil Mechanics) (Telekes Gábor, 

Kaczvinszky-Szabó Veronika, Firgi Tibor, kedd 12.35-16.05) 
• Építőanyagok és kémia – Building Materials and Chemistry (Fehérváry Sándor, kedd 16.15-

19.30) 
• Vasbeton szerkezetek I. - Reinforced Concrete Structures I. (Mihók Barna, szerda 9.50-

13.20) 
• Műszaki informatika I. - Technical Informatics I. (Mészáros Gergely Tibor, szerda13.30-

15.10)  

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az alábbi csatolt tájékoztató alapján a képzési idejük alatt 2 szakmai 
tárgyat, mint kritériumtárgyat idegen nyelven kell elvégezniük ahhoz, hogy záróvizsgát tudjanak 
tenni! 

 

Kérdés esetén forduljanak Dr. Szücs László (szucs.laszlo@uni-obuda.hu, építőmérnöki) illetve Dr. 
Sugár Viktória intézetigazgatókhoz (sugar.viktoria@uni-obuda.hu építészmérnöki). 

 

YBL ANGOL NYELVI KÉPZÉS RENDSZERE 

2021/22 őszi félévtől felmenő rendszerben 

 

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán az egyetemi szabályzathoz igazodva az 
alábbiakat vezetjük be az angol nyelvtanulás és kritériumtárgyak teljesítésének feltételeivel 
kapcsolatban a 2021/22. őszi félévtől felmenő rendszerben.  

Az Egyetemi TVSZ szerint a hallgatóknak 2 kritériumtárgyat kell teljesíteniük. Ezek olyan, 
mintatantervben is szereplő szakmai tárgyak angol nyelvű megfelelői, melyet a hallgatók magyarul 



kötelező tárgyként tanulnak (pl. épületszerkezettan, építészettörténet). A kritériumtárgyként 
teljesítéshez a kurzust angol nyelven kell felvenni. 

A kritériumtárgy felvételének ugyanakkor nem csak szakmai előkövetelménye van (az egyes 
tárgyaknál lásd a mintatantervben), hanem nyelvi követelménye is. 

A hallgatóknak szükségük van egy bizonyos angol szaknyelvi tudás elérésére ahhoz, hogy teljesíteni 
tudják a kurzusokat. Ennek a nyelvtudásnak a mérésére szolgál az online szintfelmérő teszt megírása. 

A tesztre szemeszterenként 1 alkalommal (a regisztrációs héten) lehet jelentkezni az Építészmérnöki 
Intézet által meghirdetett időpontok szerint. A tesztet online, E-learning rendszerben kell megírni. 
Ekkor van lehetőség a nyelvvizsgák bemutatására is. 

Az első szintfelmérőt a regisztrációs héten tartjuk (technikai részleteket lásd alább). A szintfelmérő 1-
5-ig terjedő érdemjeggyel zárható.  

A szintfelmérő eredménye, illetve nyelvvizsga megléte (részletek alább) alapján a hallgatóknak az 
alábbi lehetőségeik vannak: 

1. Magas szintű angol nyelvtudás esetén közvetlenül jogosultak a kritériumtárgy felvételére, 
amennyiben: 

• a szintfelmérőt 5-ös jegyre teljesítették. 
vagy 

• angol felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek 
vagy 

• ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek 
vagy 

• szakmai modullal kiegészített angol középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek. 
 

2. Nyelvtudása nem elég a kritériumtárgyak felvételéhez, a szintfelmérőt 1-4-es eredményre 
teljesítette. Ebben az esetben az alábbi kurzusokat ajánljuk felvételre: 

• Kezdő angol nyelv 1 
• Kezdő angol nyelv 2 
• Angol szaknyelv A 
• Angol szaknyelv B 

A Kezdő Angol 1-2 órák a nyelvet nem, vagy csupán alapszinten ismerők számára ajánlott. A kurzusok 
célja, hogy az általános angol nyelvtudást addig fejlessze, hogy a hallgató alkalmassá váljon a szaknyelvi 
kurzusok felvételére. 

Az Angol Szaknyelv A vagy B kurzusok teljesítése esetén a féléves számonkérés egyben az online 
szintfelmérő megírásával egyenértékű, így teljesítése esetén a hallgató jogosult a kritériumtárgyat 
felvenni. 

A szintfelmérő alapján az alacsonyabb angol nyelvtudással rendelkező diákoknak javaslunk kezdő angol 
tanfolyamokat, a magasabb szinten tudó diákoknak szaknyelvi kurzusokat, melyek egymásra épülnek, 
így akinek magasabb szintű nyelvtudása van, az felveheti már a kritériumtárgy közvetlen előkészítésére 
elindított szaknyelvi angol kurzusokat. 

Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy az angol kezdő és szaknyelvi előkészítő tárgyak felvétele 
nem feltétele a kritériumtárgyak felvételének, az megfelelő szintű nyelvvizsgával, illetve az online 



szintfelmérő 5-ösre teljesítésével kiváltható a képzés során, mely a hallgató egyéni felkészülésével 
is elérhető. "Ugyanakkor az Intézet által kínált tárgyak segítenek a megfelelő nyelvtudás 
megszerzésében, további előnyük, hogy a TVSZ 37.§ -a alapján C tárgyként felvéve krediteket is 
érhetnek." 

 

A fenti tárgyak minimum előkövetelmény rendszere: 

• Kezdő angol nyelv 1 – online szintfelmérő 1-esre teljesítése 
• Kezdő angol nyelv 2 – online szintfelmérő 2-esre teljesítése VAGY Kezdő angol nyelv 1 

teljesítése 
• Angol szaknyelv A – online szintfelmérő 3-asra teljesítése VAGY Kezdő angol nyelv 2 teljesítése 
• Angol szaknyelv B – online szintfelmérő 4-esre teljesítése VAGY Angol szaknyelv A teljesítése 

VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga megléte. 
• Kritériumtárgy 1 és 2 – online szintfelmérő 5-ösre teljesítése VAGY Angol szaknyelv A 

teljesítése VAGY Angol szaknyelv B teljesítése VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga 
szakmai modullal kiegészítve, VAGY Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga megléte. 

A tárgyak alkotta rendszert és az előkövetelményeket a mellékelt ábra mutatja. 

 


