
KREDITELISMERÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar 

gépészmérnöki mesterszak 

 
 
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a Felvételiző a mesterszak Képzési és Kimeneti 

Követelményeiben meghatározott minimális kreditértékkel rendelkezzen meghatározott 

ismeretkörökben. Eszerint az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 

 

1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe  vehető  szakok 

(a továbbiakban: A-típusú bemenet), 

2. meghatározott szakterületi kreditek  teljesítésével  elsősorban  figyelembe  vehető  szakok 
(a továbbiakban: B-típusú bemenet), 

3. meghatározott szakterületi kreditek  teljesítésével  bármely  egyéb  szak 
(a továbbiakban: C- típusú bemenet). 

 

Az egyes bemeneti típusok beszámítási módja 
 

A-típusú bemenet 
 

Teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a gépészmérnöki alapszak.  Azoknak a felvételizőknek, 

akik gépészmérnöki alapszakon szereztek oklevelet, nem kell  kreditelismerési eljárást kezdeményezniük. 

 

 

B-típusú bemenet 
 

A felvételhez feltételekkel elfogadott (alap)szakok: 

• anyagmérnöki alapszak, 

• biztonságtechnikai mérnöki alapszak, 

• had-és biztonságtechnikai mérnöki alapszak, 

• könnyűipari mérnöki alapszak, 

• építőmérnöki alapszak, 

• műszaki földtudományi alapszak, 
• műszaki menedzser alapszak, 
• vegyészmérnöki alapszak, 

• környezetmérnöki alapszak, 
• energetikai mérnöki alapszak, 
• ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, 

• közlekedésmérnöki alapszak, 

• járműmérnöki alapszak, 

• mechatronikai mérnöki alapszak 

• villamosmérnöki alapszak, 

• mezőgazdasági és élelmiszer- ipari gépészmérnöki alapszak. 



A fenti  oklevéllel  rendelkezők  esetén  a mesterképzési  képzési  ciklusba  való  belépés  feltétele,  hogy 
a hallgató előzetes tanulmányai alapján elismerhető legyen bizonyos kreditszám az alábbiak szerint: 

 

 Felvétel minimális feltétele 

(a kreditelismerési eljáráskor már 
igazolható előtanulmányi teljesítések) 

Felvétel végső feltétele 

(legkésőbb a mesterképzés 2. 
félévének végéig teljesítendő) 

természettudományos 
alapismeretek 

matematika min. 12 kredit, 
fizika min. 5 kredit 

20 kredit 

gazdasági és humán 
ismeretek 

 10 kredit 

szakmai ismeretek min.  20 kredit 40 kredit 

Összesen: 40 kredit 70 kredit 

 

Természettudományos alapismeretek tárgycsoportban elfogadtatható: 

matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő és áramlástan 

 
Gazdasági és humán ismeretek tárgycsoportban elfogadtatható: 

közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, 
társadalomtudomány 

 

Szakmai ismeretek tárgycsoportban elfogadtatható: 

általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és-technológia, 
információtechnológia, méréstechnika és jelfel-dolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, 

energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, 
minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, 

elektrotechnika és villamosságtan 

 
 

C-típusú bemenet 
 

Egyéb alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX.  törvény  szerinti  főiskolai vagy  egyetemi  szintű  alapképzési  szakok  esetén szintén  szükséges 

a kreditelismerési eljárás lefolytatása. A felvétel feltételeként minimálisanmeghatározott kreditértékekről 

a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 

A kreditelismerési eljárás  a  Kreditelismerési nyomtatvány benyújtásával kezdeményezhető 
(letölthető a Gépészmérnöki Tanszék honlapjáról). 

A nyomtatvány és a mellékletek elektronikusan a palinkassandor@eng.unideb.hu címre küldhető be. 

A levél tárgyban feltüntetendő: Gépészmérnöki MSc kreditelismerés 

Csatolandó dokumentumok: leckekönyv másolata vagy  a  Hallgatói  Információs  Rendszerből 

nyomtatott leckekönyv kivonata  vagy  az  oklevélmelléklet  másolata.  Hitelesítés  nem  szükséges, 

sikeres felvételi eljárás esetén a beiratkozáskor kell bemutatni az eredeti dokumentumot. 

Amennyiben a Kreditátviteli Bizottság  bizonyos  tantárgyak  elfogadhatóságának  megítéléséhez tantárgyi 

tematikát tart szükségesnek, arról a jelentkezőt értesítjük. A kreditbeszámítási  eljárás eredményét ezután a 

megadott e-mail címre szkennelve megküldjük. A kreditelismerési  kérelmet célszerű ezért 2020. 

december 10-ig eljuttatni emailben, hogy a jelentkező az OFIK által megjelölt adatszolgáltatási határidőn 

belül kézhez kapja a határozatot.  A határidő  elmulasztása  esetén  a KAR nem garantálja, hogy a 

kreditelismerésről az OFIK által előírt központi határidőig határozatot hoz. 

mailto:palinkassandor@eng.unideb.hu


Eredményes kreditelismerési eljárás lefolytatása esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a 

felvételi eljárás során legkésőbb 2021. január 6-ig kell benyújtani (a dokumentummásolatot az E- 

felvételi felületére kell feltölteni). 

A Kreditelismerési nyomtatvány benyújtásának határideje: 2020. december 10. 

 

 
Amennyiben a határozat szerint  rendelkezik  a felvételhez  szükséges  minimum  kreditértékkel,  de a 
végső feltételként meghatározott 70 kredithez további tárgyak teljesítése szükséges, részt vehet a 
részismereti képzésünkön, ahol pótolhatja a hiányzó krediteket. 

A további tudnivalók megtalálhatók az Általános tudnivalók a kreditelismerésről című 
tájékoztatóban. 

http://www.uniduna.hu/kepzesek/reszismereti-kepzes-140319

