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Tisztelt Hallgatók! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Kreditátviteli kérvények benyújtásáról. 

 

A kérvények beadási határideje a 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félévében:  

 

 

2018. december 15. (8:00) - 2019. február 3. (23:59) 
 

 

Más felsőoktatási intézményben, más karon vagy más szakon teljesített tantárgy befogadható, ha az a 

képzési célt szolgálja. A befogadás a tantárgyhoz tartozó kreditpont megállapítását és a tantárgy más 

tantárggyal (vagy tantárgyakkal) való helyettesíthetőségének, illetve más tantárgytól való 

különbözőségének megállapítását jelenti. 

 

A beszámítás a hallgató kérelme alapján történhet. A befogadásról az illetékes Intézet vezetőjének 

javaslata alapján az Egyetemi Kreditátviteli és Validációs Bizottság (továbbiakban: EKÁVB) dönt. A szak 

tantárgyát a befogadott tantárgy helyettesítheti, ha a két tantárgy programja legalább 75%-ban 

megegyezik.  

 

Azon kötelező és kötelezően választható tantárgyakat, amelyekre vonatkozóan a hallgatónak 

kreditátviteli eljárása van folyamatban, a hallgatói információs rendszerben (a továbbiakban: Neptun-

rendszer) a tárgyfelvételi időszakban a hallgatónak fel kell vennie. (Elismerési, Kreditátviteli és 

Validációs Szabályzat (továbbiakban: EKVSZ) 8.§ (1)) 

 

A kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell beadni. A kérelemhez hiteles leckekönyv vagy hiteles 

oklevélmelléklet másolatot, valamint hiteles és részletes tantárgyi programot kell csatolni. 

Tantárgyi program csatolása alól mentesül abban az esetben, ha a Karon (vagy annak jogelődjén) 

teljesített tantárgyat kíván befogadtatni.  Az Egyetem más Karán (és jogelődjén) teljesített tárgy 

esetén szükséges a tematika csatolása! 

 

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után a rendszer lezár, kérelem nem lesz beadható, ezért 

kérjük, idejében szerezze be a szükséges dokumentumokat.  

 

A beszámítás, illetve az ezen alapuló tantárgyi felmentés az EKÁVB határozata alapján válik 

jogerőssé. A határozat a Neptun rendszerben tekinthető majd meg, miután a kérvény státusza 

„Határozattal lezárva” lesz. 

 

A befogadott tantárgyat annyi kredittel kell elismerni, ahány kreditet a szak ajánlott tantervében a 

helyettesített tantárgyhoz rendeltek.  
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Szabadon választható tantárgyként az adott szak (szakirány) ajánlott tantervében szereplő tantárgynak 

meg nem feleltethető tantárgy is befogadható. (EKVSZ 2.§ (6)) Ez esetben csak az azonos, vagy magasabb 

képzési szinten teljesített tárgy fogadható be! (TVSZ 10. § (8)) 

 

A szabadon választható tantárgyként befogadott tantárgy kreditértékét:  

a) amennyiben annak van a kérelmezőre irányadó ajánlott tantervben megfeleltethető tantárgy, annak 

kreditértéke alapján,  

b) amennyiben annak nincs a kérelmezőre irányadó ajánlott tantervben megfeleltethető tantárgy, a 

befogadott tantárgy eredeti kreditértéke alapján  

kell megállapítani. (EKVSZ 4.§ (2)) 

 

A kreditátvitel során a megszerzett érdemjegyet módosítani nem lehet. Amennyiben a kérelmező több 

megszerzett érdemjegy alapján kéri a kreditátvitelt, elfogadás esetén ezek kerekített egyszerű számtani 

átlagát kell figyelembe venni. (EKVSZ 4.§ (5)) 

 

 
 A NEPTUNBAN ELÉRHETŐ KÉRVÉNYTÍPUSOK 

 
AMENNYIBEN NEM A MEGFELELŐ KÉRVÉNYSABLONON NYÚJTJA BE KÉRELMÉT, AZ ELUTASÍTÁSRA 
KERÜL! 
 
Tárgyról indítható kérelmek (elérés: Tanulmányok/Mintatanterv -> + -> Kérvény leadása): 

- Más Magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismerésére 

- Az egyetemen vagy annak jogelődjén teljesített tantárgy elismerésére 

- Külföldi résztanulmányok elismerésére (tantervben szereplő tárgy elismerése esetén) 

- Munkatapasztalat és az előzetesen nem formális informális tanulás során megszerzett tudás 

elismerése 

 
Egyszerű hallgatói kérelmek (elérés: Ügyintézés -> Kérvények): 

- Külföldi résztanulmányok elismerésére (szabadon választható tárgy elismerése esetén) 

- Más Magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy szv. tantárgyként történő elismerésére (az 

NKE-n vagy jogelődjén teljesített tárgy szabadon választható tárgyként történő elismerésére vonatkozó 

kérelmüket is ezen a sablonon nyújtsák be!) 

 
 
1. Más magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismerése  

 
- tárgyról indítható kérvény (beadás módját lásd lentebb) 
- a beadáshoz csatolja: hitelesített tantárgyi tematika, hitelesített leckekönyv másolat (melyen 

szkennelés előtt jelölje meg az elismertetendő tárgyat)  
- minden mező kitöltése kötelező 
- ha több tárgyat szeretne elismertetni, akkor tárgyanként adja be a kérvényeket  
- amennyiben az elismertetendő tárgyhoz több tematikát szeretne csatolni (mert több teljesített 

tárgy alapján kéri az elismerést) javasoljuk, hogy a tematikákat egy formátumba mentve csatolja 
fel.  
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2. Az egyetemen vagy annak jogelődjén teljesített tantárgy elismerése 
 

- tárgyról indítható kérvény (beadás módját lásd lentebb) 
- a beadáshoz csatolja: hitelesített leckekönyv másolat (amin szkennelés előtt jelölje meg az 

elismertetendő tárgyat). Tantárgyi tematika csatolása a Karon vagy annak jogelődjén teljesített 
tantárgy elismerésére esetén nem szükséges.  Az Egyetem más Karán (és jogelődjén) teljesített 
tárgy esetén szükséges a tematika csatolása! 

- minden mező kitöltése kötelező 
- ha több tárgyat szeretne elismertetni, akkor tárgyanként adja be a kérvényeket. 

 
 

3. Külföldi résztanulmányok elismerésére (a tantervében szereplő tárgy elismerésére) 
 

- tárgyról indítható kérvény (beadás módját lásd lentebb) 
- a beadáshoz csatolja: a teljesített kurzusok igazolását (Transcript), a teljesített tantárgy leírását 

(angol vagy magyar nyelven). 
- minden mező kitöltése kötelező 
- ha több tárgyat szeretne elismertetni, akkor tárgyanként adja be a kérvényeket. 

 
4. Munkatapasztalat és az előzetesen nem formális informális tanulás során megszerzett tudás 

elismerése 
 
- tárgyról indítható kérvény (beadás módját lásd lentebb) 
- a beadáshoz csatolja: a munkatapasztalatot hitelt érdemlően igazoló, a munkáltató által kiállított 

dokumentum, mely tartalmazza legalább a munkatapasztalat kreditátvitel szempontjából releváns 
tartalmát, a munkatapasztalat megszerzésének helyét és időtartamát órára lebontva. 

- a munkatapasztalat validációjához értékelési eljárás (szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati vizsga) 
keretében meg kell bizonyosodni a tudás elsajátításáról. 

- minden mező kitöltése kötelező. 
 
 

5. Külföldi résztanulmányok elismerésére (szabadon választható tárgy elismerése esetén) 
 
- egyszerű hallgatói kérelem (elérés: Ügyintézés -> Kérvények) 
- a beadáshoz csatolja: a teljesített kurzusok igazolását (Transcript), a teljesített tantárgy leírását 

(angol vagy magyar nyelven). 
- minden mező kitöltése kötelező 
- ha több tárgyat szeretne elismertetni, akkor tárgyanként adja be a kérvényeket 

 
6. Más Magyar felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy szv. tantárgyként történő 

elismerésére (az NKE-n vagy jogelődjén teljesített tárgy szabadon választható tárgyként történő 
elismerésére vonatkozó kérelmüket is ezen a sablonon nyújtsák be!) 

 
- egyszerű hallgatói kérelem (elérés: Ügyintézés -> Kérvények) 
- a beadáshoz csatolja: hitelesített tantárgyi tematika, hitelesített leckekönyv másolat (melyen 

szkennelés előtt jelölje meg az elismertetendő tárgyat  
- minden mező kitöltése kötelező – kérjük, pontosan töltse ki a teljesített tárgy adatait 
- ha több tárgyat szeretne elismertetni, akkor tárgyanként adja be a kérvényeket 
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A KREDITÁTVITELI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK MENETE 
 

Lépjen be a Neptun-rendszerbe (https://neptunweb.uni-nke.hu/hallgato/login.aspx), válassza ki az 
aktuális képzését, ahol kreditet szeretne elismertetni.  
A kérvényt az adott elismertetni kívánt tárgyról tudja elindítani a Tanulmányok > Mintatanterv 
menüpontban, az alábbiak szerint: 
 
Tanulmányok > Mintatanterv 

 

 
 
 
A megjelenő felületen a […] gombra kattintva tudja kiválasztani a szakjához tartozó mintatantervét: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://neptunweb.uni-nke.hu/hallgato/login.aspx
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A megjelenő felületen kattintson a Listázás gombra, így láthatóvá válnak a mintatantervéhez tartozó 
tantárgyak: 
 

 
 
 
A kiválasztott tárgy sorának végén található [+] jelre kattintva válassza ki a Kérvény leadása lehetőséget! 
 

 
 
 
A felugró ablakban megjelennek a kitölthető kérvények: kattintson a megfelelő kérvényre, és megkezdheti 
a kitöltést. 
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A BEFOGADHATÓ KREDITEK SZÁMA KÉPZÉSENKÉNT 
 
Szeretnénk felhívni figyelmüket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 10. § (11) bekezdésében leírtakra, 

mely szerint: „A más felsőoktatási intézményből befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja 

meg az adott szakon a végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges összes kredit egyharmadát. A 

hallgató a végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges összes kredit legalább egyharmadát az adott 

szakon köteles teljesíteni. A befogadott tantárgyak – a 29. § (8) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 

hallgató jelen Szabályzat 43. § (2) bekezdése szerint számított tanulmányi eredményébe nem 

számíthatóak be. A befogadás napjától a hallgató mentesül az adott tantárgy tanóra látogatási, valamint 

vizsgakötelezettsége alól.„ 

 

Az államtudományi osztatlan mesterképzési szakon a végbizonyítvány megszerzéséhez 300 kredit 

megszerzése szükséges. Az összes kredit legalább egyharmadát, azaz 100 kreditet kötelesek a szakon 

teljesíteni.  

Azon hallgatók, akik csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, 

illetve jogelődjein teljesített tárgyakra nyújtanak be kreditátviteli kérelmet, maximum 200 kreditet 

tudnak elismertetni. 

Abban az esetben, ha más felsőoktatási intézményben teljesített tárgyakra és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, illetve jogelődjein teljesített tárgyakra nyújtanak be 

kreditátviteli kérelmet, 100 - 100 kreditet elismertetésére van lehetőségük. Ha a más felsőoktatási 

intézményből hozott kreditek száma nem éri el a 100-at, lehetőségük van az NKE-n vagy jogelődjén 

teljesített tárgyakból 100-nál is többet elismertetni (fordítva nem!). 

 

A közigazgatás-szervező alapképzési szakon a végbizonyítvány megszerzéséhez 180 kredit 

megszerzése szükséges. Az összes kredit legalább egyharmadát, azaz 60 kreditet kötelesek a szakon 

teljesíteni.  

Azon hallgatók, akik csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, 

illetve jogelődjein teljesített tárgyakra nyújtanak be kreditátviteli kérelmet, maximum 120 kreditet 

tudnak elismertetni. 

 

Abban az esetben, ha más felsőoktatási intézményben teljesített tárgyakra és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, illetve jogelődjein teljesített tárgyakra nyújtanak be 

kreditátviteli kérelmet, 60 - 60 kreditet elismertetésére van lehetőségük. 

 

A közigazgatási, illetve a közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakon a végbizonyítvány 

megszerzéséhez 120 kredit megszerzése szükséges. Az összes kredit legalább egyharmadát, azaz 40 

kreditet kötelesek a szakon teljesíteni.  

Azon hallgatók, akik csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, 

illetve jogelődjein teljesített tárgyakra nyújtanak be kreditátviteli kérelmet, maximum 80 kreditet tudnak 

elismertetni. 

Abban az esetben, ha más felsőoktatási intézményben teljesített tárgyakra és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karánzelei, illetve jogelődjein teljesített tárgyakra nyújtanak 

be kreditátviteli kérelmet, 40 - 40 kreditet elismertetésére van lehetőségük. 
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KREDITÁTVITELLEL TELJESÍTETT TÁRGYAK TANULMÁNYI EREDMÉNYBE TÖRTÉNŐ 
BESZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 10.§ (11) bekezdése rendelkezik arról, hogy a más felsőoktatási 

intézményből befogadott tantárgyak kreditértéke nem haladhatja meg az adott szakon az oklevél 

megszerzéséhez szükséges kredit 1/3-át. A befogadott tantárgyak – a 29.§ (8) bekezdésében 

meghatározott kivétellel – a hallgató jelen Szabályzat 43.§ (2) bekezdése szerint számított 

tanulmányi eredménybe nem számíthatók be. A befogadás napjától a hallgató mentesül az adott 

tantárgy tanóra látogatási, valamint vizsgakötelezettsége alól.  

 

A TVSZ 43.§ (2) bekezdése értelmében a tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által a 

felvett és megszerzett kreditek számát, a súlyozott tanulmányi átlagot, a halmozott súlyozott 

tanulmányi átlagot, a kreditindexet, a korrigált kreditindexet, az összesített korrigált 

kreditindexet, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott ösztöndíj-indexet 

a Neptun.Net rendszerben rögzíteni kell legkésőbb a vizsgaidőszak végét követő 15 napon belül.  

 

Ezen felül a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HJTSZ) 2.§ (6) bekezdés 6. pontja rendelkezik az 

ösztöndíj számításáról, amely külön kiemeli, hogy „Az ösztöndíj-indexbe a más felsőoktatási 

intézményben további (párhuzamos) hallgató jogviszony keretében, a belső párhuzamos képzés során, 

illetve a korábbi tanulmányok beszámításával szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele.” 

 

 

 

A kreditátviteli kérvényekkel kapcsolatos kérdéseikkel Zelei Viktóriához fordulhatnak, a 

zelei.viktoria@uni-nke.hu e-mail címen. 

 

        

Budapest, 2018. december 14. 

        

          Tanulmányi Osztály 

mailto:zelei.viktoria@uni-nke.hu

