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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Villamosmérnöki és Informatikai Karán 

2023. február 1-től 

a mérnökinformatikus és a villamosmérnöki szakokon 

 

bevezetésre kerülő új mesterképzéses mintatantervek, és a korábbi, 2017-es MSc mintatantervek 

közötti átmenet kezelésére a következő dékáni utasítást adjuk ki:  

 

 

1. § 

Alapelvek 

 

1. A tantárgyak meghirdetése és a kétféle tanterv szerint haladó hallgatók kiszolgálása a 

korábban is meghirdetett elvek szerint történik: 

a. az új tanterv tantárgyait általában felmenő rendszerben hirdetjük;  

b. a régi tanterv szerint haladó hallgatók számára vagy a régi tantárgyak, vagy az új, 

helyettesítő tantárgyak felvételét tesszük lehetővé; 

c. a régi tanterv szerint haladó hallgatók számára a tantárgyak mintatanterv szerinti 

félévben történő felvétele mintatanterv szerinti haladás esetén biztosított, ezt követően 

a helyettesítő tantárgyak csak az új tanterv szerinti félévekben vehetők fel; 

d. mind a kötelező, mind a specializációtantárgyak megfeleltetését publikáljuk. 

2. A mesterképzésre 2023 előtt felvett, legalább egy aktív félévvel rendelkező hallgatók a régi 

tanterv szerint, régi fő- és mellékspecializációjukon haladnak. Az egy aktív félévre sem 

iratkozott hallgatók kérvényezhetik új tantervre kerülésüket. 

3. A mesterképzésre 2023-ban vagy később felvett hallgatók már csak az új tanterv szerint 

végezhetik tanulmányaikat. 

4. A tantárgyi megfeleltetések során a tantárgyak által átadott kompetenciák ekvivalenciáját 

vizsgáljuk, nem szükséges azonos kreditérték az ekvivalenciához. Eszerint lehetséges 

nagyobb kreditértékű tantárgy elfogadtatása kisebb kreditértékűként és fordítva. Az így 

keletkezett kredittöbblet vagy -hiány a szabadon választható tantárgyi keret terhére 

kompenzálható. Az abszolutórium megszerzéséhez minimálisan 120 kreditre van szükség, 

függetlenül attól, hogy a hallgató az adott képzésen szerezte vagy akkreditálta a tantárgyait. 

5. 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 2026 júniusáig. 

 

2. § 

Megfeleltetések 

(ld. az utasítás mellékletét képező táblázatokat) 

 

1. A zöld színnel jelölt tantárgyak megfelelnek egymásnak, az új képzésben teljesített tantárgy 

megfelel a régi képzés tantárgyának; 

2. A sárga színnel jelölt tantárgyak megfelelnek egymásnak, de a két tantárgy mintatantervi 

féléve eltérő, ezért a 2022. szeptemberi kezdésű mintatanterv szerint aktuális félévében vagy 

a régi tantárgyat hirdetjük, vagy az új tantárgyat előrehozottan hirdetjük; 

3. A pirossal jelölt tantárgyak nem megfeleltethetők, ezeket a képzési idő kétszereséig, 2026 

júniusáig meghirdetjük. 
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4. A ténylegesen teljesített tantárgy elismerését a hallgató aktuális képzésében szereplő 

tantárgyaként az abszolutórium ellenőrzésekor elvégzi a VIK Dékáni Hivatal. További 

tantárgyak elismerését minden esetben a Neptun tanulmányi rendszerben beadott kérelemmel 

kell kezdeményezni. 

5. 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. 

 

 

3. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen Szabályzat 2023. február 6. napján lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévő ügyek 

tekintetében is alkalmazni kell. 

(2) Jelen Szabályzat megtalálható a következő oldalon: http://www.vik.bme.hu/szabalyzatok/ 

(3) Jelen Szabályzatot a Kar oktatási dékánhelyettese gondozza. 

 

Budapest, 2023. február 5. 

 

 

 

 

 

Dr. Charaf Hassan  

dékán 

 

 

Mellékletek: 

 

1. MSc tantárgyak kiváltása a mérnökinformatikus szakon (táblázat) 

2. MSc tantárgyak kiváltása a villamosmérnöki szakon (táblázat) 

http://www.vik.bme.hu/szabalyzatok/

