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Beszámoló a PPK Kari Tanácsa számára 
a Kreditátviteli Bizottság tevékenységéről1 

(2015. szeptember 1. – 2018. december 31.) 
 
 
A Bizottság általános működésmódja 
A Kreditátviteli Bizottság a Kar hat oktatóból és egy hallgatóból álló állandó testülete. A 
bizottság ügyrend alapján működik, a kérelmek benyújtásával és a bizottság működésével 
kapcsolatos szabályokat az ELTE Hallgatói követelményrendszer is tartalmaz (HKR 34. §, 156. 
§., 420–423. §). 
 
A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell 
teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt 
hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás 
elismertetésére irányuló kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A 
jogszabályok által meghatározott, kredit-egyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a 
Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek vagy munkatapasztalat (pl. 
szakmai gyakorlat esetén) ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel. 
 
A hallgatók kérelmeiket a Tanulmányi Hivatalban nyújtják be a kurzusfelvételi időszak végéig, 
mellékelve a döntéshez szükséges teljesítést és tartalmat igazoló dokumentumokat. A 
kérelmeket a Tanulmányi Hivatal dolgozza fel és készíti elő a bizottság ülésére (iktatás, a 
kérelmek szakterületi bontása, a hallgatók hiánypótoltatása, a jegyzőkönyvek elkészítése). A 
Bizottság szakterületileg illetékes tagjai, esetlegesen a felkért szakértővel együtt helyben 
bírálják el a kérelmeket. A szakterületi bírálat alapján a határozatot a Tanulmányi Hivatal 
készíti el és rögzíti a Neptunban, emellett a benne foglaltakat is végrehajtja. 
 
Az ülések és az ügyek száma tanulmányi félévenként: 
 

tanulmányi félév ülésszám ügyszám ügyszám/ülés 

2015/2016. ősz 2 519 260 

2015/2016. tavasz 2 707 354 

2016/2017. ősz 2 782 391 

2016/2017. tavasz 2 528 264 

2017/2018. ősz 2 1437 719 

2017/2018. tavasz 2 848 424 

2018/2019. ősz 2 1476 738 

összesen 14 6297 450 

 

                                                 
1   A beszámolót a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 31/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el. 
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A Kreditátviteli Bizottság az érintett időszakban csak egyedi hallgatói kreditátviteli ügyekkel 
foglalkozott. 
Az érintett időszakban összesen 8 ügyben, az ügyek 0,13%-a esetében kezdeményezett a 
kérvényező hallgató jogorvoslati eljárást, ebből 2 esetben a kar visszavonta a saját elsőfokú 
határozatát, a többi esetben a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság helybenhagyta az elsőfokú 
döntést. 
 
Egyéb, atipikus ügyek: 
Az egyedi hallgatói ügyeken belül külön említést érdemelnek a valamilyen okból (pl. fizetési, 
illetve tanulmányi kötelezettség nem teljesítése, mennyiségi korlátozást meghaladó 
szüneteltetés) elbocsátott, majd sikeres felvételi eljárást követően tanulmányaikat ismételten 
megkezdő hallgatók kérelmei. Ezekben az esetekben a képzési és kimeneti követelményekben 
előírt kreditmennyiségnek jellemzően nagy hányada kerül elfogadásra. Bár ilyenkor az ELTE-n 
elvégzett tárgyakról van szó, a gyakori tantervmódosítások miatt a megfeleltetés gyakran 
mégis ugyanúgy tartalmi összehasonlítást igényel. 
 
Változások a Bizottság működésében, a működés nehézségei 

 A Bizottság új ügyrendjét a 2019. februári ülésén fogadta el a Kari Tanács. 

 A külső helyszínen, jellemzően a saját munkahelyen is végezhető tevékenységekkel 
kiváltható szakmai gyakorlatok megjelenésével az utóbbi két tanévben egyre 
jelentősebb mennyiségben fordulnak elő a munkatapasztalat alapján befogadásra kért 
kreditek, ezek az ügyek hozzájárulnak az összmennyiség jelentős növekedéséhez. 

 Az ügykezelésben nehézséget jelent a részben elektronikus ügyintézés (a szombathelyi 
hallgatók egy része a Neptunban nyújtja be a kérelmét), ami azzal is jár, hogy az 
előkészítést ilyenkor nem a kari Tanulmányi Hivatal végzi. A 2017 előtt Szombathelyre 
felvett és a Nyugat-magyarországi Egyetem tantervei szerint haladó hallgatók 
esetében elsőként az akkori tantervi tartalmakat ismerő szombathelyi intézetek 
oktatói véleményezik az ügyeket. 

 A kérelmek szakterületi aránytalansága miatt a tagok és az ügyek száma nem 
egyenletes eloszlású, 2018. júniusában ennek kiküszöbölése érdekében a HKR 420. § 
(3) bekezdésében foglalt lehetőséget igénybe véve a szakterületek a delegált tagon 
kívül szakértők felkérését is javasolhatják. A dékáni felkérés alapján a szakértők is részt 
vehetnek a Bizottság munkájában, ezzel biztosítva a magas ügyszámú területek 
(emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés, pszichológia alap- és mesterképzés) 
esetében a munkaterhek megosztását. 

 
 
Budapest, 2019. április 2. 
 
 

Dr. Szivák Judit 
elnök 

 
 
 
 
 


