
Tantárgyelfogadás a GTK-n

A tárgyakkreditációs kérelmet a Neptunon keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt lehet
beadni. Az űrlapok csak abban az időszakban láthatók és küldhetők, amikor a szabályzatok lehetővé
teszik.

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

Három lehetőség közül választhatsz:

1.  025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tárgyak
esetén

Ha BME-n belül, azonos tárgykódú tárgyat szeretnél elfogadtatni, akkor elég leadnod Neptunon
keresztül ezt a kérvényt, amihez csatolnod kell egy táblázatot. A táblázat a KTH oldalán
(www.kth.bme.hu) az E-ügyintézés, Neptun kérvények menüpont alatt a 025 kérvény
magyarázata alatt érhető el.

Alapképzésen teljesített tantárgy mesterképzésen történő elfogadására akkor van lehetőség, ha a
tantárgyat az alapdiplomához szükséges krediteken felül teljesítetted. A 025 sz. kérvényben
kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is.

A Neptunban van 025/A és 025/B kérvény is. A különbség a kettő között az, hogy más a beadási
határidejük. Az ’A’ kérvény határideje hamarabb van, annak érdekében, hogy ezek elbírálása
megtörténjen a tárgyfelvételi időszakig, és fel tudj venni az elfogadtatott tantárgyra ráépülő
tárgyat.

A kérvényt az ’új’ jogviszonyodból szükséges leadni. Csak a kékkel jelzett részeket kell kitölteni.

Leadási határidő: regisztrációs hét utolsó munkanapja
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2. 024/A Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván
felvenni”

Ha a tantárgyak kódjai nem egyeznek, és a következő félévben olyan tárgyat szeretnél felvenni,
mely ráépül az akkreditálandó tárgyra, akkor ki kell töltened ezt a kérvényt, valamint szükséges a
„Ha a Neptun kódok nem egyeznek” rész alatt leírtak teljesítése is.

Leadási határidő: a ráépülő tantárgy tervezett felvételének félévét megelőző 10. nap

FIGYELEM! 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!

3. 024/B Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat
felvenni

Ha a tantárgyak kódjai nem egyeznek, és a következő félévben nem szeretnél rá épülő tárgyat
felvenni, akkor ezt a kérvényt kell beadni, valamint teljesíteni kell a „Ha a Neptun kódok nem
egyeznek” rész alatt leírtakat is.

Leadási határidő: regisztrációs hét utolsó munkanapja

Díj: a fenti három kérvény nem díjköteles.

Ha a Neptun kódok nem egyeznek:

Először is el kell küldd a befogadtatni kívánt tárgyak tantárgyi adatlapjait vagy ezek webes elérhetőségét
annak a Tanszéknek, ahová be akarod őket fogadtatni. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén
mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot (például leckekönyv, amit a
Neptunból le tudsz kérni).

Emellett csatolni kell a GTK HK oldalán található ’Tantárgyakkreditációs kérelem sablon’
dokumentumot is. A Tanszék eldönti, hogy elfogadják-e a korábban teljesített tárgyat, és ha igen, milyen
eredménnyel. A táblázatban a jobb szélső 3 oszlop kitöltése a Tanszékek feladata, a többit neked
szükséges kitöltened.
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Tehát első körben az email-ben 3 dokumentumot kell csatolnod a Tanszéknek:

● tantárgyi adatlapokat
● leckekönyvet/indexmásolatot
● a kérelem sablont (word dokumentum)

Ha visszakaptad a Tanszék által kitöltött táblázatot, azt kell csatolnod a 024/A vagy a 024/B kérvények
valamelyikéhez, a KTH oldalán az E-ügyintézés, Neptun kérvények felületéről letöltött 024-es
kérvényhez tartozó Excel táblázattal együtt.

FIGYELEM! Ez a sablon más, mint amit a 025 kérvényhez kell leadni!

Tehát a kérvénybe az alábbi 2 dokumentumot szükséges csatolnod:

● Tanszék által kitöltött Tantárgybefogadási kérelem sablon
● KTH oldalán található excel dokumentum
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