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1. § 
Az átvétel általános feltételei1  

 
(1) A más felsőoktatási intézményben vagy az Egyetem más szakján, illetve képzésén már hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező személy – a Vhr.-ben meghatározottak szerint – kérheti átvételét az 
Egyetem ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára.  

(2) Az átvételi kérelmet: 
a) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló kérelmező a KTH által működtetett 

informatikai rendszerben, 
b) az Egyetem hallgatója a TR-ben a szakot (képzést) gondozó kar KTB-jének címezve nyújtja 

be. 

(3)  Az a hallgató kérheti átvételét, akinek hallgatói jogviszonya az átvételi eljárás alatt, az átvételi 
döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos, ellenkező esetben az átvételről 
szóló döntését az Egyetem visszavonja.  

 
2. § 

Az átvétel kari feltételei 
 

(1)  Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre más szakról csak magyar állami ösztöndíjjal 
támogatott képzésben részt vevő hallgató vehető át. 

(2)  Átvétel csak ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos végzettségi szintet eredményező 
szakok között történhet, kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe történő átvételt. 

(3)  A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – alapképzési, illetve osztatlan 
szakra legalább egy lezárt aktív félévet követően abban az esetben vehető át, ha: 
a) eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti 

követelményekben, valamint a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett felvételi 
feltételeknek, különös tekintettel a Kar által szervezett rajzi alkalmassági vizsgán való 
megfelelésre és a felvételi pontszáma, amellyel az átadó felsőoktatási intézménybe 
felvételt nyert, meghaladja a kérelmezett szak felvételi ponthatárát az átadó felsőoktatási 
intézménybe történő felvétel évében, vagy 

b) a Kar alap- vagy osztatlan képzésének hallgatója. 

 (4)  A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra is figyelemmel – mesterképzési szakra 
legalább egy lezárt aktív félévet követően abban az esetben vehető át, ha: 
a)  
b) eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti 

követelményekben, valamint a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett felvételi 
feltételeknek, és 

  

c) a felvételi szóbeli elbeszélgetéssel megegyező átvételi elbeszélgetés, valamint az ott 
bemutatott portfóliója alapján a bizottság2 támogatja az átvételét. 

  

                                                           
1 TVSZ 54. § 
2 Az átvételi elbeszélgetés bizottsága legalább két, fokozattal rendelkező oktatóból áll, akiket a szakfelelős 
delegál. 
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3. § 
Az átvétel rendje 

 
(1) Az átvételi kérelmet benyújtó hallgatónak a következő, részben az átadó felsőoktatási 

intézmény által kiállított dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez:  
a) igazolás fennálló hallgatói jogviszonyról,  
b) törzslap-kivonat,  
c) a korábban teljesített tanegységekre vonatkozó kreditigazolás3,  
d) a kredit-elismerési eljárás lefolytatására irányuló kérelem4,  
e) azon okmányok másolata, amelyeket a felvételi eljárásban a felvételre jelentkezőknek kell 

leadniuk (érettségi bizonyítvány, felsőfokú oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány, alkalmassági 
igazolás),  

f) besorolási, illetve felvételi döntésről szóló határozat,  
g) a felvételi pontszámról szóló igazolás és 
h) a Kar által szervezett rajzi alkalmassági vizsga eredménye.  

(2)  Az Egyetemen belüli átvételi eljárásban a kérelmezőnek az (1) bekezdés d), g) és h) pontjában 
foglaltakon kívül más iratot nem kell csatolnia. A Karon belüli átvételi eljárásban a 
kérelmezőnek nem kell iratot csatolnia. 

(3)  Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában első fokon a KTB jár el, az átvételi kérelem 
mellékleteként benyújtott kredit-elismerési eljárás lefolytatása tárgyában a KKB jár el.  

(4)  Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi szakon – az átvétellel érintett új szakra 
(képzésre) történő beiratkozás napját megelőző nappal – megszűnik. Az átvételről hozott 
határozatban rendelkezni kell a képzés költségviselési formájáról.  

(5)  Átvételre, szakváltásra, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi 
időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan 
február 15-ig kerülhet sor. Átvételi kérelmet az őszi félévre vonatkozóan legkésőbb augusztus 
31-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan legkésőbb január 30-ig lehet benyújtani. 

 
4. § 

Hatályba léptetés 
 

(1) Az átvételre jelen Dékáni Utasítás szabályai szerint a 2017/18 tanév második félévétől kerülhet 
sor. 

(2) Jelen utasításban leírt átvételi szabályokat a Kari Tanács 2017. szeptember 20-i ülésén 
elfogadta. 

 
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 21. 

 Molnár Csaba DLA 

 Dékán 

                                                           
3 Amennyiben vannak olyan tárgyak, amelyek akkreditációját kéri 
4 Amennyiben vannak olyan tárgyak, amelyek akkreditációját kéri 


