
Korábban teljesített tantárgy ismételt felvétele a 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói számára 

(KTB döntés, 2008. december 20.) 
 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (2008.02.25.) 16 § (11) bekezdése lehetıvé teszi a hallgatók 
számára korábban már teljesített tantárgy javító céllal történı ismételt felvételét. A TVSZ a felvételt 
a Kari Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott kérvényhez köti, a tárgyfelvétel módját és a nem 
teljesítés következményeit a KTB határozatának tartalmaznia kell:  

 

TVSZ 16. § 
A javítás és a pótlás rendje 

… 
(11) A hallgató a KTB-hez benyújtott, megfelelıen indokolt kérésére javító céllal ismételten felvehet 
korábban már teljesített tantárgyat. A tantárgy teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag 
számításánál helyettesíti a korábban megszerzett jegyet, az ösztöndíjindex és a korrigált kreditindex 
számításánál nem vehetı figyelembe. A KTB határozatának tartalmaznia kell a tantárgyfelvétel módját és a 
nem teljesítés következményeit. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idı alatt legfeljebb a 
képzés mintatanterv szerinti kredit kiméretének 10%-áig, de legfeljebb öt alkalommal lehet. 

 

 
A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Tanulmányi Bizottsága a javító céllal történı ismételt 

tantárgy felvételhez a következı általános irányelveket írja elı a VIK hallgatói számára: 
 
1) A tantárgy ismételt felvételére a kérvényt – megfelelı indoklással alátámasztva - a hallgatónak 

a Központi Tanulmányi Hivatalba (KTH) legkésıbb az adott félév regisztrációs hetének végéig 
kell beadnia. 

2) Bár a hivatkozott bekezdés ezt külön ezt nem nevesíti, a szabályzat szellemébıl az következik, 
hogy kérelem szigorlat javító célú ismételt felvételére is beadható. 

3) A KTB pozitív (engedélyezı) döntése esetén a következı elıírás lép érvénybe az eljárás 
során, annak lezáruláig: 

 
A KTB engedélyezı határozatával a megelızıen szerzett jegy a TVSZ-nek megfelelıen 
érvényét veszti, és visszaállítása nem lehetséges. A hallható által már megszerzett 
lehetıségek (megtörtént szakirány besorolás, elıtanulmányi renddel eddig már felvett 
tantárgyak) megmaradnak, a továbbiak szempontjából (új szakirány besorolás, új 
tantárgyfelvétel, diplomatervezés/szakdolgozat felvétele, stb.) a tantárgy az újbóli teljesítésig 
teljesítetlennek számít. A hallgató az engedéllyel ugyanabba a helyzetbe került, mintha 
korábban a tantárgyból nem szerzett volna jegyet. 
 
Amennyiben a tantárgy újrafelvételének különösebb kivitelezhetıségi következménye nincs (pl. 
ez egy vizsga letételét jelenti meglévı aláírás alapján, ha az aláírás még érvényes), akkor a 
TVSZ szerint lehetséges esetekben az engedélyt a KTB várhatóan automatikusan megadja, ha 
azonban a felvételnek gyakorlati feltételei is vannak (félévközi teljesítés, gyakorlat, labor), 
akkor a KTB a döntést megelızıen a szaktanszék véleményét kikéri. 
 

4) A lebonyolítás rendje: mivel a Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer (Neptun) a 
tantárgyak ismételt felvételét formálisan nem teszi lehetıvé a hallgatók számára, ezért az 
engedély megszerzését követıen a KTH a hallgató számára egy adatlapot állít ki 
(http://www.kth.bme.hu/open/00045929.pdf). A hallgató a szaktanszéken ezen adatlappal 
jelentkezik a követelmény ismételt teljesítésére, a teljesítés eredménye is ezen adatlapon kerül 
rögzítésre (mivel a szokott módon a hallgató vizsgára sem tud jelentkezni). Az új érdemjegy a 
szaktanszék által hitelesített - aláírt és pecséttel ellátott - adatlap alapján a KTH-ban kerül 
rögzítésre a Neptun rendszerben. 
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