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

A 2021 őszi félévben és utána kezdett nappalis hallgatóknak! 

 

Kedves Hallgatók! 

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

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK BSC 
      

Tárgynév Tárgykód Kurzuskód Kurzustípu
s 

Maxi
mális 
létszá
m 

Oktatók Órarendi információ 

Alkalmazott vizuális 
technikák YAXALVTBNF ENG_P_02 és 

ENG_L_02 
Gyakorlat 
és Labor 16 

Dr. Bánföldi 
Károly 
Zoltán 

CS:08:00-09:40(YBL-A.1-218) és 
CS:09:50-13:20(YBL-A.1-218) 

Alkalmazott vizuális 
technikák 

YAXALVTBNF ENG_P_01 és 
ENG_L_01 

Gyakorlat 
és Labor 

18 Gyulai 
Levente 

K:08:00-09:40(YBL-A.T- Erasmus) 
és K:09:50-13:20(YBL-A.T- 
Erasmus) 

Alkalmazott vizuális 
technikák 

YAXALVTBNF ENG_P_03 és 
ENG_L_03 

Gyakorlat 
és Labor 

16 
Szabó 
Viktória 
Daniella 

CS:08:00-09:40(YBL-A.1-218) és 
CS:09:50-13:20(YBL-A.1-218) 

Építészettörténet IV. YAXÉPT4BNF ENG00 és 
ENG01 

Elmélet és 
Gyakorlat 

17 Dr. Klein 
Rudolf 

H:15:20-17:00(YBL-A.1-211) és 
H:17:05-17:50(YBL-A.1-211) 

Épületfizika és 
energetika 

YAXÉPENBNF ENG00 és 
ENG01 

Elmélet és 
Gyakorlat 

17 Talamon 
Attila 

CS:17:05-18:40(YBL-A.T- Erasmus) 
és CS:18:45-19:30(YBL-A.T- 
Erasmus) 

Épületszerkezetek IV. YAXÉSZ4BNF ENG00 és 
ENG01 

Elmélet és 
Gyakorlat 

17 Tóth Bence 
Péter 

SZE:08:00-09:40(YBL-A.T- 
Erasmus) és SZE:09:50-11:30(YBL-
A.T- Erasmus) 

Épülettervezés IV. YAXÉTE4BNF 

ENG-ERA00 és 
ENG-ERA01_P 
és ENG-
ERA01_L 

Elmélet és 
Gyakorlat 
és Labor 

17 Sales Oliver 

K:13:30-15:10(YBL-A.T- Erasmus) 
és K:15:20-17:00(YBL-A.T- 
Erasmus) és CS:13:30-17:00(YBL-
A.T- Erasmus) 

Rajz és ábrázoló II. YAXRAA2BNF 
ENG-ERA00 és 
ENG-ERA01 

Elmélet és 
Gyakorlat 16 

Juhász 
Balázs 

SZE:11:40-12:25(YBL-A.T- 
Erasmus) és SZE:12:35-17:00(YBL-
A.T- Erasmus)         

ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC 
      

Építőanyagok és 
termékek 

YCXÉPTEBNF NB-ER00 és 
NB-ER01 

Elmélet és 
Labor 

6 Dr. Fehérvári 
Sándor 

CS:16:15-17:00(YBL-A.A-L1-
Építőanyag labor) és CS:17:05-
18:40(YBL-A.A-L1-Építőanyag 
labor) 

Épületgépészet YAXÉPGCBNF ENG00 Elmélet 8 Talamon 
Attila 

H:16:15-17:50(YBL-A.T- Erasmus) 

Műszaki informatika 
II. YCXMIN2BNF NB-ER01 Labor 15 Dr. Mészáros 

Gergely 
CS:13:30-16:05(YBL-A.A-L5-
Informatikai labor) 

 

 

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! 

 

 



SZINTFELMÉRŐ 2022/23 TAVASZI FÉLÉV: 

Elérés: 

https://exam.elearning.uni-obuda.hu/course/view.php?id=64 
 
Adatok: 

• 45 perc 
• 80 kérdés 
• Nyitás: 2023. február 13., hétfő, 08:00 
• Bezár: 2023. február 22., szerda, 08:00 
• Jelszó: Szaknyelv2023 

 

 

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. 

 

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



 


