
 
 

 

 

 

024/A, 024/B, 025/A, 025/B Tárgyekvivalencia vizsgálat és 

kérelem tantárgyak átvezetésére 

Kitöltési útmutató: 

Egy tantárgy csak akkor fogadható el, ha:  

• a helyettesítő tantárgy(ak) és a helyettesített tantárgy(ak) témaköre 75%-ban megegyezik. 

• a helyettesítő tantárgy(ak) kreditértéke minimum annyi, mint a helyettesített(ek)é. 

Négy lehetőség közül lehet választani: 

1. 025/A: Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni. Ha BME-n belül, azonos tárgykódú tárgyat 

szeretnél elfogadtatni, akkor elég kitöltened Neptunon keresztül ezt a kérvényt, más teendőd nincs. Gyakorlatilag egy 

adminisztratív jellegű átvezetést igényel. 

2. 025/B: Kérelem tantárgyak átvezetésére, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni. Ha BME-n belül, azonos tárgykódú 

tárgyat szeretnél elfogadtatni, akkor elég kitöltened Neptunon keresztül ezt a kérvényt, más teendőd nincs. Gyakorlatilag 

egy adminisztratív jellegű átvezetést igényel. 

Alapképzésen teljesített tantárgy mesterképzésen történő elfogadására akkor van lehetőség, ha a tantárgyat az alapdiplomához 

szükséges krediteken felül teljesítetted. Ebben a kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás 

átvezetése is. A kérvényhez szükséges csatolni a kitöltött Excel sablont is. 

3. 024/A: Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni. A kérvényt akkor van lehetőség 

beadni, ha egy másik intézményben, vagy másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi 

képzésén. 

4. 024/B: Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni. A kérvényt akkor van 

lehetőség beadni, ha egy másik intézményben, vagy másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a 

jelenlegi képzésén. 

A 024-es kérvényekhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni az Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási 

táblázatot. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, 

valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. 

Mind a 024-es kérvényekhez, mind a 025-ös kérvényekhez kötelezően csatolandó a KTH oldaláról letölthető Excel táblázat, mely a 

két típusú kérvény esetében más és más.  

Ha nem vagy biztos, hogy /A-s, vagy /B-s kérvényt kell beadnod, nyugodtan adj be A-s kérvényt, ebből baj nem lehet. Ha 024-es ÉS 

025-ös kérvényt is szeretnél beadni, elég, ha egyetlen 024-es kérvényt adsz be, abból baj nem lehet. 

A kérvény megjegyzésében fel kell tüntetni, ha a hallgató szeretne visszakerülni a korábbi képzésén besorolt specializációjára, 

vagy esetlegesen a korábbi képzése mintatanterve szerint szeretné tanulmányait folytatni. 

Befogadtatott tárgyat már nem lehet befogadtatni, minden esetben az eredeti teljesítés idejét szükséges megkeresni és minden 

esetben arra kell hivatkozni. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Kérvénybeadásra rendelkezésre álló időszak: 

025/A és 025/B: A kérvény beadására a regisztrációs hét utolsó munkanapjáig van lehetőség. 

024/A: A kérvény beadására a ráépülő tantárgy tervezett felvételének félévét megelőző 10. napjáig van lehetőség. A tavaszi 

félév esetében a határidő az őszi félév vizsgaidőszakára esik, tehát a regisztrációs hét előtt 10 nappal teljesíteni kell a tárgyat, ha a 

következő félévben ráépülő tárgyat szeretnél felvenni. 

024/B: A kérvény beadására a regisztrációs hét utolsó munkanapjáig van lehetőség. 

A kérvényeket időben kell beadni. A kérvények beadási határideje jogvesztő. 

 

Díja: 

A fenti négy kérvény egyike sem díjköteles. 

 

  


