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A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2014. szeptember 1-től megújított formában indította mérnökinformatikus és 
villamosmérnöki alapképzéseit. A korábbi („régi”) és a megújult („új”) tantervek átmenete számos oktatásszervezési 
kérdést vetett fel, melyeket a Kari Tanács 2014. június 24-i ülésén határozatban szabályozott. A 2016 szeptemberétől 
életbe lépett BME Tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai miatt 2017 szeptemberétől ismét kisebb módosítások 
történnek a tanterveben (kontaktóraszámok kisebb változása, néhány tantárgy esetében kreditszám-módosulás). Ez 
utóbbi átmenet előírásait tartalmazza a jelen szabályozás. 

Az átmenetre vonatkozó szabályok 

1. A kreditszámukban nem változó (kontaktóra-számukban viszont igen) tantárgyak kódja változatlan marad.  
2. A kreditszámukban változó tantárgyak új tantárgykódot kapnak. 
3. 2017. szeptembertől mintatantervi félévében valamennyi tantárgy már csak a módosított tanterv szerint kerül 

felkínálásra (akár egyenes, akár keresztfélévben kerül meghirdetésre). Egyetlen kivétel a mérnökinformatikus 
tantervben összevonás miatt megszűnő Adatbázisok laboratórium (VITMAB02) c. tantárgy - ld. 5. pont. 

4. A korábbi félévekben aláírást szerzett hallgatók számára a vizsgakurzusok még a régi tantárgykóddal is 
meghirdetésre kerülnek, ezek a vizsgák helyben és időben összevonhatók az új tantárgykódon futó kurzusok 
vizsgáival. Új kódú tantárgyat régi kódú tárgy aláírásával rendelkező hallgató kizárólag a Kari Tanulmányi Bizottság 
engedélyével vehet fel (a Neptun tiltja). 

5. A régi Adatbázisok c. tantárgyat (VITMAB00) teljesített, vagy aláírást szerzett hallgatók az új tantárgykódú 
Adatbázisok c. tantárgyat (VITMAB04) nem vehetik fel (a Neptun tiltja), számukra az Adatbázisok laboratórium c. 
tantárgyat (VITMAB02) 2018-ban és szükség esetén a további tavaszi félévekben indítani fogjuk, ameddig azt a 
hallgatók létszáma szükségessé teszi. Amennyiben a laboratórium felvételét igénylő hallgatók létszáma oly 
mértékben lecsökken, hogy a régi tantárgy meghirdetése már gazdaságilag ésszerűtlenné válik, a régi tantárgy 
teljesíthetőségét a Kar szakmai szempontok alapján meghozott egyedi döntésekkel fogja biztosítani. 

6. A mesterképzésen nem vizsgáljuk, hogy az Adatbázisok elmélete c. tantárgyat felvevő hallgató melyik Adatbázisok 
tantárgyat teljesítette BSc képzésen. 

7. A kreditszám-változásokból adódó esetleges hiányzó vagy többletkreditek a szabadon választható 
tantárgykeretben kerülnek elszámolásra. A néhány tantárgy esetében megváltozó kreditszám miatt előfordulhat, 
hogy a hallgató a korábbi mintatantervben szereplő tantárgy kreditértékénél több vagy kevesebb kreditértékű 
tantárgya(ka)t kell teljesítsen. Ilyen esetben a hallgatónak kredittöbblete vagy kredithiánya keletkezik. A 
helyettesítésekből származó hiányok és többletek összegzendők, azaz egymást kompenzálják. Amennyiben az 
összegzést követően még marad hiány vagy többlet, az a szabadon választható tantárgyak megfelelő felvételével 
egyenlíthető ki. Kredittöbblet esetén a hallgató a mintatanterve által előírt szabadon választható tantárgyblokk 
kreditértékénél kevesebb, kredithiány esetén pedig több szabadon választható tantárgyat kell felvegyen úgy, hogy 
képzése végére elérje a mintatantervek által előírt min. 210 teljesített kreditet. 

8. Jelen szabályzatban nem, vagy csak hiányosan szabályozott, valamint egyedi kezelést igénylő esetekben a Kari 
Tanulmányi Bizottság dönt. 

9. Többször előforduló, nagyobb létszámú hallgatót érintő nem szabályozott esetben a Kari Tanulmányi Bizottság 
kiegészítő rendelkezést fűzhet hozzá a jelen szabályozáshoz 

10. Egyedi, méltányosságot igénylő esetek kezelésére a hallgatók elektronikus úton nyújthatnak be kérelmet a 
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben a Kari Tanulmányi Bizottsághoz. 
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