
1 
 

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁTSOROLÁS RENDJÉRŐL 
 
A 2012. szeptember 1. előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatókra irányadó átsorolási rend: 
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Könyv Hallgatói 
követelményrendszer III.4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzata (hatályos: 2019. augusztus 30-
tól; a továbbiakban: „TJSZ”) 22.§ (2) bekezdése alapján: „Évente költségtérítéses képzésre kell 
átsorolni azt az államilag támogatott hallgatót, aki tanulmányait 2012. szeptember 1-jét 
megelőzően kezdte meg, és az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem 
szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven 
százalékát.” 
 
A 2012/2013-as, 2013/2014-es, illetve a 2014/2015-ös tanévben tanulmányaikat megkezdő 
hallgatókra irányadó átsorolási rend: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 116.§ (8) 
bekezdése alapján: „(…) A 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányait megkezdő, magyar 
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan 
félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott 
tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti 
nyilatkozatát visszavonja, a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre 
átsorolni.” 
 
A TJSZ 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján: „Évente költségtérítéses képzésre kell átsorolni, ha a 
hallgató tanulmányait 2012. szeptember 1. után, de legkésőbb a 2015/16-os tanévben kezdte meg, 
azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két 
olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az 
ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve nem érte el a 2,0-es ajánlott 
tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki az Nftv. 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát 
visszavonja.” 
 
A 2015/2016-os tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra irányadó átsorolási rend: 
Az Nftv. 116.§ (8) bekezdése alapján: „(…) A 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányait 
megkezdő, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az 
utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg 
legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) 
bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja, a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles 
önköltséges képzésre átsorolni.” 
 
A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóságának 72689/KSOIHOCS/2019. 
iktatószámú állásfoglalása alapján: 
„A 135/2018. (XI.29).számú szenátusi határozat hatályon kívül helyezte a 3/2016. sz. rektori-
kancellári utasítást. 
A 2015/16. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra az Nftv. 116. § (8) bek. második 
mondatfordulatát kell alkalmazni.” 
 
A TJSZ 7. számú melléklete alapján:  
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A 2016/2017-es, 2017/2018-as, 2018/2019-es, 2019/2020-as 2020/2021-es tanévben 
tanulmányaikat megkezdő hallgatókra irányadó átsorolási rend: 
Az Nftv. 48.§ (2) bekezdése alapján: „A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges 
képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő 
hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, 
illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem 
szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - megállapított tanulmányi 
átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.” 
 
A TJSZ 22.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: „Évente önköltséges képzésre kell átsorolni, ha a 
hallgató tanulmányait a 2016/2017. tanév első félévében vagy azt követően kezdte meg, azt a 
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két 
olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv. 81. § (3) 
és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc 
kreditet, vagy nem érte el az SZMSZ III.4.-7. mellékletben meghatározott tanulmányi átlagot, 
továbbá azt, aki az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.” 
 
A TJSZ 7. számú melléklete alapján:  
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nftv. vhr.) 61.§ (9) bekezdése alapján: 
„Át kell sorolni az Nftv. 48. §-a szerint azt a hallgatót, aki - ha a felsőoktatási intézmény 
szervezeti és működési szabályzata ettől magasabb értéket nem állapít meg - nem éri el a 10. 
melléklet szerinti, képzési területenként meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot.” 
 
Az Nftv. vhr. 10. sz. melléklete alapján: 
 

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 
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A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő 
intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 4. § alapján 2020-ban az Nftv. 48. § 
(2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.   


