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Kedves Hallgatótársaink! 

 

A kreditelismertetési eljárás lényege, hogy a korábbi felsőoktatási tanulmányok során teljesített 

tárgyait, a hallgató be tudja számíttatni, azokból a tárgyakból, melyek az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar képzéseinek is a része. A kreditelismertetési 

eljárásnak pontos formai és eljárási szabályai vannak.  

 

1. Annak, aki kreditelismertetést szeretne intézni, először le kell töltenie a kar 

honlapjáról a dokumentumok menüpontból az erre a célra létrehozott 

nyomtatványt (az ajk.elte.hu/nyomtatvanyok – Kreditelismertetési kérelem). Minden 

egyes tanszékre külön formanyomtatványra van szükség (tanszékenként nyomtassatok 

formanyomtatványt), és értelemszerűen valamennyi tantárgyat fel kell tüntetni, amit el 

kíván ismertetni a hallgató.  

 

2. A kreditelismertetési kérelemhez csatolni kell a korábbi felsőoktatási intézményben 

tanult tárgy hitelesített tematikáját. Hitelesítés alatt azt kell érteni, hogy az adott 

intézmény pecsétjének rajta kell lennie. Továbbá csatolni kell a kérelem és a tematika 

mellé a tárgy teljesítését igazoló leckekönyvi másolatot, természetesen azt is 

hitelesítve (hagyományos leckekönyvből származó vagy e-index [esetleg 

oklevélmásolat], függően attól, hogy az adott intézmény mely leckekönyvi formát 

alkalmazta a tanulmányok idején). Aki a Karon végzett tanulmányokat másik szakon 

kívánja elismertetni, annak tantárgyi tematikát nem kell csatolnia a kérelemhez, de az 

érdemjegyszerzést igazolnia kell. 

 

3. A kreditelismertetési kérelmet, a fent jelzett dokumentumokkal együtt a tanrendben 

jelölt határidőig (2015. szeptember 11.) a Tanulmányi Hivatalban kell leadni. 

Fontos, hogy a tanrendben megállapított határidő jogvesztő, azt követően a Tanulmányi 

Hivatal nem fogad el kérelmeket. 
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4. A hallgató akkor jár sikerrel a kreditelismertetés során, ha a korábbi tanulmányokat 

igazoló tematika, valamint az elismertetni kívánt tárgy tematikája, legalább 75 

százalékban fedi egymást. A tematikák közötti azonosságot a tanszékvezető állapítja 

meg, aki a kérelemre ráírja egyrészt az egyezést mutató százalékot, másrészt egy igennel 

vagy nemmel, határozottan állást foglal arról, elismeri a tanszék a tárgyat vagy sem. 

Amennyiben elutasítást nyer a kérelem, a tanszékvezető azt írásban indokolja pár 

mondatban.  

 

5. A leadott kérelmeket a Kreditátvételi Bizottságnak is jóvá kell hagynia. Tehát a 

tanszékvezetői engedély még nem elég az elismertetéshez. A Kreditátvételi Bizottság 

szeptemberben vagy októberben – egyeztetéstől függ – ül össze, és hitelesíti a tanszékek 

döntéseit. A Kreditátvételi Bizottság vagy helyben hagyja a tanszéki döntést, vagy 

megváltoztatja. Ezt követően kerülnek rögzítésre a határozatok a Neptunban, és törlik a 

felvett tárgyak közül az elismert tárgyakat, illetve a 

Tanulmányok/Leckekönyv/Speciális indexsorok menüpontban rögzítik a teljesített 

tárgyakat. A nemleges döntéssel szemben a hallgató a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottsághoz nyújthat be fellebbezést. 

 

6. Fontos, hogy nemcsak az adott félévben hallgatni kívánt tárgyakat lehet elismertetni. 

Amely tárgyakról a hallgató vélelmezi, hogy a kreditelismertetési kérelme sikeres lehet 

a későbbi években hallgatott tárgyakból, beadhatja hamarabb is.   

 

 

Kérdés esetén forduljatok bizalommal a Hallgatói Önkormányzathoz a 

golyalab@ajkhok.elte.hu címen, később pedig mentoraitokhoz!  
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