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6/2018 (08.31.) számú dékáni utasítás 

 

a tantárgybefogadásról és kreditelismerésről a munkavédelmi szakirányú továbbképzé-

seken 

 

Ezen utasítás célja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a végrehaj-

tására vonatkozó 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, a BME TVSZ, valamint az oktatás szerve-

zéséről szóló 12/2013 (VI. 24.) számú Rektori Utasítás alapján a meghatározza a BME KJK 

Műszaki Továbbképző Központ Munkavédelmi szakirányú továbbképzésén, és a Munkavé-

delmi szakmérnök szakirányú továbbképzésén a tantárgy-akkreditációs folyamat rendjét.  

A BME TVSZ 129. § (3) alapján nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a 

hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az elismerés 

tantárgyhoz rendelt tanulási eredmények összevetésével történik.  

Az elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantárgynak a kreditér-

tékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy elis-

merésekor nem módosítható. Valamely tantárgy, illetve tantárgycsoport más tantárggyal, il-

letve tantárgycsoporttal megfeleltethető. Több tantárgy egy tantárgyként való elismerésekor az 

érdemjegyet a teljesített tantárgyak érdemjegyeinek kreditekkel súlyozott számtani átlagaként 

kell meghatározni. Érdemjegy nélküli kreditértékkel rendelkező tantárgy elismerése esetén azt 

jeles (5) érdemjegynek kell megfeleltetni. 

A tantárgybefogadási kérelmeket a vonatkozó dékáni utasításban megállapított képzési időszak 

3. hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani a tanulmányi rendszerben elindított elektroni-

kus kérelemben, vagy papír alapú dokumentumon. 

A Tanulmányi ügyrend értelmében a kérelem nem igényel KKB döntést, csak adminisztratív 

átvezetés szükséges,  

 ha a hallgató a BME más képzésén (más kódú képzésen, vagy azonos kódú képzésén 

más beiratkozási dátummal) azonos kódon teljesítette a tantárgyat, vagy  

 a hallgató olyan tantárgy befogadását kéri, amelyet a BME-n más képzésén (más kódú 

képzésen, vagy azonos kódú képzésén más beiratkozási dátummal) nem azonos kódon 

teljesített, de az szerepel a KJK MTK tantárgybefogadási utasításában.  

A kérelem a KKB döntését igényli, ha a hallgató a tantárgyat más intézményben, az adott kép-

zésre történő beiratkozását megelőzően teljesítette. 

A kérvényhez csatolandó dokumentumok nem BME-s tárgy teljesítés esetén: 

 leckekönyv fénymásolat, vagy leckekönyv-kivonat, vagy kreditigazolás 

 tantárgyprogram, 

 az elfogadtatni kívánt tárgy felelősének véleménye. 

Az elismerés akkor adható meg, ha a korábban teljesített és az annak megfeleltetni kívánt tan-

tárgy tanulási eredményei legalább hetvenöt százalékban megegyeznek, így:  

 A hallgatói jogviszony megszűnése utáni második év elteltével az alábbi tárgyat ismé-

telten fel kell venni:  
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 A hallgatói jogviszony megszűnése utáni ötödik év elteltével az alábbi tárgyakat is-

mételten fel kell venni:  

 

a. Kötelezően:  

 

 

b. A záróvizsga választható tárgyával megegyezően: 

 

A hallgató választását követően a másik két tantárgy a már megszerzett érdemjeggyel befogad-

ható.  

c. Ajánlottan:  

 

 

A Munkavédelmi szakirányú továbbképzés 6L-54, 6L-55, 6L-56 képzésén teljesített, befogad-

ható tantárgyakat az 1. sz. mellékletként csatolt Tárgyekvivalencia táblázat tartalmazza. 

Melléklet: Ekvivalencia táblázat 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

         Dr. Varga István 

                 Dékán 
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