
  
 

 

 

2/2022. (VIII. 31.) sz. Dékáni Utasítás 
Tantervi átmenetek kezelése az alapképzés 2014-es (2017-es) és 

2022-es tanterve között  
a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 

 
 

Alapelvek 

1. A tantárgyak meghirdetése és a kettő- (vagy több-) féle tanterv szerint haladó 
hallgatók kiszolgálása a korábban is meghirdetett elvek szerint történik: 

a. az új tanterv tantárgyait felmenő rendszerben hirdetjük; 
b. a régi tanterv szerint haladó hallgatók kiszolgálását vagy a régi tantárgyak 

meghirdetésével, vagy az új tantárgyak megfeleltetésével végezzük el; 
c. mind a kötelező, mind a kötelezően választható, mind a specializációtantárgyak 

megfeleltetését publikáljuk. 
2. Újrafelvett hallgatók számára a felvétel időpontjától és a korábbi teljesítéstől függően 

lehetővé tesszük a korábbi tanterv szerinti, illetve a korábbi specializáción való 
továbbhaladást.  

3. A tantárgyi megfeleltetések során a tantárgyak által átadott kompetenciák 
ekvivalenciáját vizsgáljuk, nem szükséges azonos kreditérték az ekvivalenciához. 
Eszerint lehetséges kisebb kreditértékű tantárgy elfogadtatása nagyobb 
kreditértékűként és fordítva. Az így keletkezett kredittöbblet vagy -hiány a szabadon 
választható tantárgyi keret terhére kompenzálható. Az abszolutórium megszerzéséhez 
minimálisan 210 kreditre van szükség, függetlenül attól, hogy a hallgató az adott 
képzésen szerezte vagy akkreditálta a tantárgyait. 

4. A régi tantárgyak vizsgakurzusait – amennyiben van a tantárgyból aláírást szerzett aktív 
hallgató – meg kell hirdetni a legutolsó régi tanterves felvételt követő kétszeres 
képzési időig, azaz 2028 júniusáig. 

 

  



  
 

 

 

Ekvivalenciák: lásd 1. és 2. sz. melléklet! 

1. A kék színnel jelölt tantárgyak azonosak a két tantervben, ezért átvezetéssel az új 
képzésben teljesítettnek minősülnek; 

2. A zöld színnel jelölt tantárgyak ekvivalensek, azaz a régi képzésben teljesített tantárgy 
megfelel az új képzés adott tantárgyának, és az új képzésben teljesített tantárgy a régi 
képzés tantárgyának; 

3. A sárga színnel jelölt tantárgyak nem ekvivalensek, de a külön megfogalmazott 
feltételekkel elismerhetők; 

4. A pirossal jelölt tantárgyak nem megfeleltethetők. 
5. A ténylegesen teljesített tantárgy elismerését a hallgató aktuális képzésében szereplő 

tantárgyként minden esetben a Neptun tanulmányi rendszerben beadott kérelemmel 
kell kezdeményezni.  

6. Az aktuális képzés általában az új tanterv szerinti képzés, de a hallgató kérelmére az 
általa korábban megkezdett régi képzés is lehet. Utóbbi esetben a hallgató aktuális 
képzése a régi képzés. 

7. Az aktuális képzésben az adott tanterv előtanulmányi rendjét kell követni. A 
teljesítettnek elismert tantárgyra épülő további tantárgyak az adott tanterv 
tantárgyaiban megszerzett kompetenciákra támaszkodnak, az esetlegesen hiányzó 
kompetenciák pótlása a hallgató felelőssége. 

 

Az újrafelvett hallgatókra vonatkozó általános szabályok 

1. Az újrafelvett hallgató: 
a. 2022-ben és 2023-ban kérheti a régi tantervre sorolását feltétel nékül; 
b. 2024-től csak akkor kérheti a régi tantervre sorolását, ha az összes 

specializáció-tantárgyat (legfeljebb az Önálló laboratórium és a Szakdolgozat-
készítés tantárgyak kivételével) teljesítette. 

2. A régi képzésre és/vagy a régi specializációra való visszakerülést minden esetben a 
felvétel félévében kell a Neptun tanulmányi rendszerben beadott “Egyéb” kérelemmel 
kezdeményezni. 

 

  



  
 

 

 

Specializációkra vonatkozó szabályok 

1. 2024 őszétől csak az új specializációk indulnak, addig csak a régiek. 
2. Régi tanterves lemaradó hallgató, ha még nem volt specializáción, 2024-től új 

specializációra soroljuk be. 
3. Régi tanterves hallgató, ha már specializáción volt, de már csak az új specializáció 

tantárgyait hirdetjük meg kontaktórával, a régi specializáció tantárgyait az adott 
specializáció előírásai szerint teljesítheti: 

a. a tanszékek meghirdethetik a régi tantárgyat az újakkal párhuzamosan; 
b. a tanszékek meghirdethetik a régi tantárgyat távolléti formában, off-line 

segédanyagokkal; 
c. helyettesíthetik a régi tantágyat más ekvivalens (pl. szabadon választható) 

tantárggyal; 
d. helyettesíthetik a régi tantárgyat az új specializáció megfelelő tantárgyával. 

4. Újrafelvett, előző képzésén régi tanterves hallgató, ha az előző képzésén már be lett 
sorolva specializációra, és (újra)felvételének félévében kérte a régi tantervre sorolását: 

a. 2022-ben és 2023-ban kérheti a régi specializációra visszakerülését további 
feltételek nélkül; 

b. 2024-től csak akkor kérheti a régi specializációra kerülését, ha az összes 
specializáció-tantárgyat (legfeljebb az Önálló laboratórium és a Szakdolgozat-
készítés tantárgyak kivételével) teljesítette, egyébként besoroljuk új 
specializációra. 

5. Újrafelvett, előző képzésén régi tanterves hallgató, ha az előző képzésén még nem lett 
besorolva specializációra, de (újra)felvételének félévében kérte a régi tantervre 
sorolását: 

a. 2023-ban még a régi specializációbesoroláson vesz részt; 
b. 2024-től már csak új specializációra kerülhet. 

 
 

 
Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

 
 

Dr. Charaf Hassan 
dékán s.k. 


