
 

Előterjesztés a hallgatói mobilitás 

elősegítésére 

a Magyar Köztársaság felsőoktatási 

intézményei között 

 

Preambulum 

 

Az ONIK Egyesület a bolognai folyamat egyik legfőbb céljának, az európai szinten átjárható 

és rugalmas felsőoktatás létrehozásának a támogatója, mely célkitűzését az Alapszabályában 

meg is fogalmazta. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen kezdő lépésként, hogy a Magyar 

Köztársaság területén működő felsőoktatási intézmények közötti hallgatói mobilitás 

akadálymentes legyen, melynek elősegítésére az alábbi előterjesztést dolgozza ki annak 

reményében, hogy könnyebbé teszi a hallgatók mozgását és csökkenti a felsőoktatási 

intézményeket terhelő ügyintézési kötelezettségeket. 

ONIK Egyesület 

 

Az ONIK Egyesület 2009. október 21-én alakult, lelkes informatikai karos hallgatók és Dr. 

Juhász István, debreceni egyetem informatikai kari oktató kezdeményezésére. 
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Elsődleges célunk hozzájárulni a széles látókörű, modern szemléletű, már a pályájuk 

kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező informatikusok és informatika 

tanárok képzéséhez a magyar tudomány és oktatás színvonalának emelése érdekében. Ehhez 

a három fő pólust keressük: a hallgatókat, az oktatókat és a szakma képviselőit, olyan 

programok szervezésével, melyeken a hallgatók jobban megismerhetik az egyetemüket, 

főiskolájukat, és már beiratkozásuktól kezdve minél jobb képet kaphassanak leendő 

munkájukról, munkahely lehetőségeikről. 

 

Az ONIK Egyesületnek egyetemeken és főiskolákon alapított Helyi Szervezetei vannak, 

melyek tagjai az adott felsőoktatási intézmény és vonzáskörébe tartozó cégek igényeit sokkal 

jobban ismerik, testre szabottabb programokat szervezhetnek, ezáltal maximalizálva a 

lehetőségeinket. 

 

A Bolognai folyamat 

 

A bolognai folyamat célja egy nemzetközi együttműködésen és a felsőoktatási intézmények 

közötti kapcsolatokon alapuló, mind az európai, mind a világ más részeiből származó 

hallgatók és a felsőoktatában dolgozók számára vonzó Európai Felsőoktatási Térség (EFT) 

létrehozása.1 

 

A létrehozandó Európai Felsőoktatási Térség elé tűzött elsődleges cél: 

 

 Megkönnyíteni a jelenlegi és a végzett hallgatók, valamint a felsőoktatásban 

dolgozó oktatók és kutatók mobilitását. 

                                                 
1 http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/bolognai-folyamat/bolognai-folyamat 
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A Bolognai folyamat Magyarországon 

 

2004-ben a Debreceni Egyetem Informatikai Karán elindult az első Programtervező 

Informatikus BSc képzés, valamint a Pannon Egyetem – akkori nevén Veszprémi Egyetem – 

Műszaki Informatikai Karán az első Mérnök Informatikus BSc képzés, mellyel az 1999. 

június 19-én kibocsátott, az európai oktatási miniszterek által aláírt Bolognai Nyilatkozat 

egyik célkitűzésének megvalósítása elkezdődött a Magyar Köztársaságban is. 2009. 

júniusában a Debreceni Egyetem Informatikai Karán 9 Programtervező Informatikus MSc 

hallgató vehette át a master diplomáját, mellyel az első ciklus lezárult. Az összes felsőoktatási 

intézményben – kivéve, amely képzési területek nem álltak át a Bolognai-rendszerű képzésre 

– alapszakként csak BSc képzések kerülnek meghirdetésre. Mind több egyetemen és 

főiskolán indulnak el MSc képzések, melyek az adott egyetem és főiskola hagyományait 

követve az általános BSc képzésre épülve kínálnak specializációt. 

Átjárhatóság 

 

Ma Magyarországon, bár az átjárhatóság jogi feltételei adottak és szabályozottak, mégis kevés 

hallgató él a lehetőséggel. A felsőoktatási törvény megengedi, hogy a felsőoktatási intézmény 

együttműködési megállapodást kössön hazai szervezettel, mely irányulhat tanulmányok 

beszámítására. E mellett kielégítően nyilatkozik az egyes felsőoktatási intézményekben 

teljesített ismeretanyag elfogadásáról és annak tanulmányi és vizsgaszabályzatba foglalási 

kötelességeikről. 

Problémaforrás, hogy a felsőoktatási törvény – teljesen jogosan – egy ismeretanyag 

elfogadásához az adott tantárgyi programokat veteti alapul, azok legalább hetvenöt 
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százalékos egyezése esetén ismerteti el az elfogadni kívánt tantárgyat. Ez rengeteg plusz 

adminisztrációs terhet ró az intézmények kreditátviteli bizottságaira, valamint a hallgatókra is, 

mivel a régebbi képzések – de néha sajnos a legújabb képzések – tantárgyi programjai már – 

esetleg még – nem fellelhetőek. 

Mivel az egyes szakok felmenő rendszerben változhatnak csak, ezért rengeteg kötelezettséget 

tenne gördülékenyebbé egy intézményközi ekvivalenciatáblázat. Minden felsőoktatási 

intézményen belül van saját, belső ekvivalenciatáblázat, mely az egyes szakok tantárgyai 

közötti megfeleltetést hivatott leírni és szabályozni, tehát az előterjesztés alapja egy működő 

modell. 

Jogszabályi háttér 

 

2005. évi CXXXIX törvény a felsőoktatásról (Ftv.): 

 

31. § (1) A felsőoktatási intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása 

céljából együttműködési megállapodást köthet bármely, a feladatai ellátásában érdekelt 

hazai vagy külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel. Az együttműködési 

megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködés irányulhat különösen: képzési 

programok vagy más programok, tantervek kidolgozására, képzés, gyakorlati képzés 

megszervezésére, a tanulmányok beszámítására, pályázatok kidolgozására, 

lebonyolítására, kutatási és fejlesztési feladatok megoldására 

 

58. § (7) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel 

elismert tanulmányi teljesítményt - ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási 

intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen 

felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során 
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szerezték azt. Az elismerés - tantárgyi program alapján - kizárólag a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. El kell ismerni a 

kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. Az 

ismeretanyag összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a 

továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi. A kreditátviteli bizottság a korábbi 

tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként 

elismerheti. A munkatapasztalat alapján beszámítható kreditek száma legfeljebb harminc 

lehet. 

 

 

Az egyes felsőoktatási intézmények vagy azok karának Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 

vonatkozó rendelkezései: 

 

Debreceni Egyetem 

 

Átvétel  

12. § (3) Két intézmény között kezdeményezhető olyan megállapodás megkötése, amely 

a tantárgyak kölcsönös vagy egyoldalú elismerésére vonatkozik. Az elismerésekre 

vonatkozó megállapodásokat a hallgatók számára nyilvánossá, megismerhetővé kell 

tenni. 
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Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

 

MÁS SZAKON,  MÁS INTÉZMÉNYBEN, A MINTATANTERVTŐL ELTÉRŐEN 

FOLYTATOTT TANULMÁNYOK SORÁN TELJESÍTETT TANEGYSÉGEK 

ELISMERÉSE 

58. § (2) Az Egyetem hallgatói jogosultak más magyarországi vagy külföldi felsőoktatási 

intézmény tanegységeinek elvégzésére, és kérhetik azok elismerését képzésük részeként. 

Az ennek során felmerült tanulmányi költségeket az Egyetem nem biztosítja. 

 

Szegedi Tudományegyetem 

 

10. FELMENTÉS EGYES TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK ALÓL 

ELŐZŐ TANULMÁNYOKRA TEKINTETTEL 

A KREDITÁTVITEL 

10.1. A kari kreditátviteli bizottság kérelemre elismerhet előzetesen megszerzett 

hallgatói tudást egyes tantervi követelmények teljesítéseként, e követelmények 

teljesítéséért járó kredit megadásával. Két ismeretanyagot egyenértékűnek 

kell tekinteni, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75%-os. 

A beszámított tudás forrásai lehetnek előzetesen teljesített egyes tárgyak, 

egyes modulok, egész képzések, vagy egyéb követelmények, míg a kreditátvitel 

irányulhat egyes tárgyakra, egyes tantárgycsoportokra, egyes modulokra 

vagy más tanulmányi követelményekre. 
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Ekvivalencia táblázat 
 

Az ONIK Egyesület kidolgoz és ebben az előterjesztésben mellékletként csatolja az általa 

ajánlott ekvivalenciatáblázat tervezeteket, melyeket az adott felsőoktatási intézmények 

vezetőivel és az adott karok Kreditátviteli Bizottságait felkéri a megtárgyalásra. Erre kiváló 

keret lehet például az Informatika a Felsőoktatásban konferencia is. Célunk egy olyan 

intézményközi megállapodás létrejötte, melyben minden 2-2 felsőoktatási intézmény 

nyilatkozik, hogy mely tantárgyait fogadják el egymástól.  

Az ekvivalencia táblázatok legfeljebb évente változhatnak, és csak bővülő irányban. 

Keresztféléves indulás esetén nagyon ritkán előfordulhat féléves változás is. A kimenő 

szakok tantárgyi programjai nem változnak, ezért a már meglévő képzési programokról kell 

nyilatkozni a felsőoktatási intézményeknek első lépésként, majd amikor egy felsőoktatási 

intézmény új képzési programot vezet be, csak arra a képzési programra kell bővíteni az 

ekvivalencia táblázatokat. 
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet: A Debreceni Egyetem Informatikai Kar által elfogadott tantárgyak 

ekvivalencia táblázat tervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai 

Karról 

2. számú melléklet: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által elfogadott tantárgyak 

ekvivalencia táblázat tervezete a Debreceni Egyetem Informatikai Karról 

3. számú melléklet: A Debreceni Egyetem Informatikai Kar által elfogadott tantárgyak 

ekvivalencia táblázat tervezete a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 

Informatikai Karról 

4. számú melléklet: A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai 

Kar által elfogadott tantárgyak ekvivalencia táblázat tervezete a Debreceni Egyetem 

Informatikai Karról 

5. (...) 
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