
 
 

 

 

 

011 Átvételi kérelem 

Kitöltési útmutató: 

Átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi 

Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel.  

Tehát a VIK (alapképzései) tekintetében: 

• Villamosmérnöki és mérnökinformatikus/üzemmérnök-informatikus szakok között nincsen átjárás. 

• Villamosmérnöki és bármely más műszaki/mérnöki szak között kölcsönös átjárás van. 

• A mérnökinformatikus és üzemmérnök informatikus szakok között kölcsönös és kizárólagos átjárás van. 

Átvétel csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérelmezhető (kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe). 

A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – alapképzési, illetve osztatlan szakra legalább egy lezárt aktív 

félévet követően abban az esetben vehető át, ha 

• aktív félévenként átlagosan legalább tizennyolc teljesített kredittel rendelkezik, 

• legalább 2,75 értékű halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik és 

• eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben, valamint a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételeknek. 

A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – mesterképzési szakra legalább egy lezárt aktív félévet követően 

abban az esetben vehető át, ha 

• aktív félévenként átlagosan legalább tizennyolc teljesített kredittel rendelkezik, 

• legalább 3,00 értékű halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik és 

• eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben, valamint a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételeknek. 

A karok további feltételeket is meghatározhatnak. A VIK-en nincsenek ilyen további feltételek. 

Kérünk, hogy ha átvételi kérelmet adtál le, ne kérelmezd korábbi képzéseden a hallgatói jogviszonyod megszüntetését, ekkor 

ugyanis az átvétel sikertelen lesz, Te pedig egyetemi képzés nélkül maradsz. Mindennek körülményes jogi okai vannak. Beiratkozást 

követően a KTH automatikusan elvégzi jogviszonyod lezárását az előző képzésen.  

A kérelemhez nem csatolható melléklet. Engedélyezett képzésváltás esetén, a korábban teljesített tárgyak elfogadására, az új 

(átvett) képzésen kell beadni a 024A kérelmet. 

Kérvénybeadásra rendelkezésre álló időszak: 

Az átvételi kérelmet a mindenkori vizsgaidőszak alatt vagy a vizsgaidőszak utáni héten a legcélszerűbb leadni. A beadási határidők 

félévről-félévre folyamatosan változnak, a pontos dátumokat a KTH aktuális hírlevelében találhatod meg. 

Díja: 

A BME-n belül egyik karról/szakról másikra átjelentkezni díjmentesen lehet. A kérvény nem díjköteles.  


