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54. § (1)212 Az Egyetem hallgatói a KÁB-tól kérhetik a más magyarországi vagy 
külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanulmányaik képzésük részeként 
történő elismerését. Annak a hallgatónak, aki ösztöndíjasként külföldi felsőoktatási 
intézményben folytatott tanulmányokat, ezen tanulmányai elismertetése iránti 
kérelmét az ösztöndíjjal érintett félévet közvetlenül követő félév utolsó napjáig be 
kell nyújtania a KÁB-hoz. Ezen időpont után benyújtott ilyen kérelmeket a KÁB – 
mint elkésett kérelmeket – érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Az ösztöndíjasként 
külföldi felsőoktatási intézményben teljesített és elismerni kért valamennyi 
tantárgyat a KÁB-nak el kell ismernie legalább szabadon választható tantárgy 
teljesítéseként, feltéve, ha adott tantárgy a hallgató Tanulmányi Szerződésében, 
illetve az ennek megfelelő okiratban rögzített módon a hallgató szakmai képzésébe 
illeszkedik.  
(2)213 Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A 
kredittel elismert tanulmányi teljesítményt – ha annak előfeltétele fennáll – 
bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, 
függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten 
folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés –tantárgy (modul) előírt 
kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául 
szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett 
tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A KÁB a korábbi tanulmányokat, 
az előzetesen megszerzett tudást és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény 
teljesítéseként elismerheti. Amennyiben a hallgató a KÁB által kredittel elismert 
tanulmányi teljesítmény előfeltételeit még nem teljesítette, vagy kreditátvitellel nem 
ismertette el, az elismert kreditet az ETR-ben akkor lehet jóváírni, ha a hallgató az 
előfeltételek teljesítéséről szóló igazolást a Tanulmányi Osztályon bemutatta.  
 (3) Ha a tantervben előírt követelményeket a hallgató már korábban elsajátította, és 
ezt hitelt érdemlő módon igazolja, azokat nem kell ismételten teljesítenie, hanem 
kérheti azok elismertetését a KÁB-tól.  
(4) A hallgató az Egyetemen folytatott tanulmányai megkezdése előtt végzett 
felsőoktatási tanulmányainak elismerését a tárgyfelvételi időszak végéig kérheti. A 
KÁB dönt arról, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket a hallgató jelen 
képzésében milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek 
összevetését kérelemre el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi 
oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során kreditrendszerű képzésben 
vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt.  
(5) A tanulmányok elismerése kreditérték megállapítással, és az érdemjegy 
elfogadásával történik. Az elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik 
annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek 
minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgyak elismerésekor nem 
módosítható.  



(6) A KÁB eljárását jelen szabályzat 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja 
le.  
55. § (1) Az Egyetemen a karok előzetes megállapodás alapján kölcsönösen 
elismerhetik a meghirdetett tantárgyak, kurzusok kreditértékét.  
(2) A hallgató kérheti egyéni tanulmányi megállapodás megkötését, amelyet az 
Egyetem nevében a kar oktatásért felelős vezetőhelyettese ír alá a KÁB 
állásfoglalása alapján. Az egyéni tanulmányi megállapodás kitér a másik felsőoktatási 
intézményben elvégzendő tantervi egységekre, tematikájukra, valamint arra, hogy a 
képzési tervben szereplő tantervi egységek közül mely(ek) teljesítését, milyen 
kreditértékkel ismeri el az Egyetem. A tanulmányi megállapodás keretében 
felmerülő tanulmányi költségeket az Egyetem nem biztosítja, kivéve, ha a kar saját 
forrása terhére hozott döntése ettől eltérően rendelkezik.  
(3) A hallgató az egyéni tanulmányi megállapodás megkötését a megelőző félév 
szorgalmi időszakának végéig kezdeményezheti.  
(4) Abban a félévben, amelyre a megállapodás szól, a vizsgaidőszak utolsó napjáig 
köteles a hallgató leadni a teljesítésről szóló igazolást. Az azon igazolt tantervi 
egységek az érintett félév tanulmányaiba számítanak.  
(5) Azokat a tanulmányokat, amelyeket a hallgató  
a) a hallgatóval kötött egyéni tanulmányi megállapodás vagy  
b) intézményközi szerződés keretében végzett  
és amelyeket, az ezeket meghatározó szerződés tartalmaz, kötelező elismerni.  
(6) A kreditek általános érvényű, kölcsönös elismeréséről kötendő intézményközi 
szerződést a rektor csak az Oktatási és Kredit Bizottság egyetértésével a Szenátus 
felhatalmazása alapján köthet.  
55/A. §214 (1) A KÁB kérelemre köteles az előzetes kreditátviteli eljárást 
lefolytatni. Az előzetes kreditátviteli eljárás során a KÁB a kérelmező által teljesített, 
valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan 
teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) 
kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés 
feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést.  
(2) Az Egyetem a KÁB által elismert krediteket a tanulmányok tényleges 
megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.  
(3) A kreditrendszerű képzés keretében a hallgató részképzése során az intézmény 
részéről tett előzetes nyilatkozat a hallgatói teljesítmény elismeréséről utólagosan 
nem vonható vissza. Az előzetes nyilatkozathoz szükséges a KÁB döntése.  

 


