A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT
Elfogadta a Kari Tanács 2012. május 18-i ülése
Elfogadta a Kari Tanács 2013. március 27-i ülése

(1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) általános átvételi szabályait az
Egyetem aktuális tanévre vonatkozó Felvételi és Átvételi Szabályzata szabályozza.
(2) Az átvételi kérelmek beadási határideje őszi szemeszterben a vizsgaidőszak 2. hetének vége,
tavaszi szemeszterben a vizsgaidőszak vége.
(3) A Természettudományi Kar BSc szakjaira való átvétel szükséges, de nem elégséges feltétele,
hogy a kérelmező az átvételt megelőzően legalább két aktív félévvel és legalább 30 kredittel
rendelkezzen.
(4) A Természettudományi Kar MSc szakjaira való átvétel szükséges, de nem elégséges feltétele,
hogy a kérelmező az átvételt megelőzően legalább egy aktív félévvel és legalább 15 kredittel
rendelkezzen.
(5) A Természettudományi Kar osztatlan képzéseire az átvétel nem lehetséges.
(6) A Természettudományi Kar Tanulmányi Bizottsága az egyes átvételi kérelmek elbírálásánál az
Egyetem aktuális tanévre vonatkozó Felvételi és Átvételi Szabályzatában megfogalmazott
szükséges feltételek teljesülése és a fenti szabályok teljesülése esetén az illetékes Szakbizottság
véleménye alapján dönt.
(7) Az osztatlan matematikus képzésből a matematikus BSc-be való átvételnél a (3) pontban rögzített
feltételek megléte esetén a tanulmányi eredményt nem vizsgáljuk. Ezen átvételek esetében a
képzés tantárgyainak megfeleltetését a jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az osztatlan mérnök-fizikus képzésből a fizika BSc-be való átvétel az Nftv. (2011. évi CCIV.
tv.)1 és a BME Felvételi és Átvételi Szabályzata2 vonatkozó rendelkezései miatt nem lehetséges.
Az osztatlan mérnök-fizikus képzésből fizika BSc-be csak új felvételi eljárás keretében lehet
bekerülni. Ebben az esetben a képzés tantárgyainak megfeleltetését a jelen szabályzat 1. sz.
melléklete tartalmazza.
Megjegyzés:
Az MSc képzéseken belüli specializáció váltásról az illetékes Szakbizottság dönt, a kérvényt a
Szakbizottság elnökéhez kell benyújtani.
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42. § (1) A hallgató
b) kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára.
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7 §. Az átvétel szabályozása
(6) Átvétel csak ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között történhet.

