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APOR VILMOS   KATOLIKUS   FŐISKOLA  
KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG

H-2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Postacím: 2601 Vác, Pf.: 237 Telefon: +36-27/511-150 Honlap: www.avkf.hu 

 Ikt.: 

KÉRELEM KORÁBBI TANULMÁNYOK ELISMERÉSÉRE 
  (KREDIT-ELISMERTETÉS) 

Hallgató neve: ................................................................................................................... NEPTUN-kód: ...................... 

Szak .........................................................................  Tagozat: ...............................................  Évfolyam: ...................... 

Finanszírozási forma: ..............................................  Értesítési cím: ……………………………………………………... 

Telefonszám (mobil): ..............................................  E-mail cím: ............................................................     A képzésen eddig már elismert kreditek száma:  .................

/KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, OLVASHATÓAN TÖLTSE KI!/ 

No

Korábbi tanulmányok során elvégzett tanegység Tanegység az aktuális tanulmányokban 
Oktató / Szakfelelős véleménye 

(A hallgató íratja alá az
oktatóval)

Kódja Tanegység megnevezése 
Kredit-

értéke 
Eredmény Kódja Tanegység megnevezése 

Javaslom/ 

nem javaslom 
Aláírás 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Csatolt dokumentumok: □ az elvégzést igazoló leckekönyv/index/törzslap kivonat fénymásolata
□ tantárgyanként 1.000 Ft befizetését igazoló bizonylat (Neptunból kinyomtatva). AVKF számlaszáma: 10700323-67353264-52000001.

A közleménybe kérjük írják be: NK-Neptunkód, hallgató neve (példa: NK-XONPD7, Kiss Pál). CSAK ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓKNAK!
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérvény csak számlával együtt fogadható el.
A számla a Neptun rendszerben generálódik a befizetést követő éjszaka,  ezért másnap nyomtatható a Befizetések -> Számlák menüpont alatt.

□ nem az AVKF-en végzett tanegységek hitelesített tematikája.

Vác, 20… év ………… hónap …… nap      Átvétel dátuma:        ……………………. 
…………………….         hallgató aláírása 

Vonalkód 
(Kérjük szabadon hagyni!) 
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APOR VILMOS   KATOLIKUS   FŐISKOLA  
KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG 

H -2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Postacím: 2601 Vác, Pf.: 237 Telefon: +36-27/511-150 Honlap: www.avkf.hu 

HATÁROZAT 

(AZ INTÉZMÉNY TÖLTI KI)

A Kreditátviteli Bizottság a 20… év……………… hó……  napján megtartott ülésén az alábbi döntés(eke)t hozta: 

Határozat száma: ...........................................................................................................................................................................................................  

Az alábbi sorszámú tanegységeket, a fenti táblázatban foglaltaknak megfelelően elismeri: ........................................................................................  

Az alábbi sorszámú tanegységeket nem ismeri el: ........................................................................................................................................................  

Indoklás: ........................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................  

Vác, 20… év ……………… hónap …… nap 

………………………………………. 

Kreditátviteli Bizottság elnöke 

1. Az elfogadott tantárgyak kreditértéke az Önre vonatkozó képzés mintatanterve szerint kerül bejegyzésre a tanulmányi rendszerbe.

2. Fentiekről a 2011. évi CCIV. tv. 49 §, 5-6. pontja, és a TVSZ 27. §.   alapján határoztunk.

3. A döntés  ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet a Jogorvoslati Bizottság elnökének

címezve a Kreditátviteli Bizottságnak nyújthat be.

4. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben tantárgyfelmentéshez leadott tematikát vissza szeretné kapni, kérését a

határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jelezze, mert a későbbiek során nem áll módunkban ezeket visszajuttatni.




