
Az 54/2022. (VII.28.) sz. szenátusi határozat 1. sz. melléklete 
 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) III.4. rész Térítési és 

Juttatási Szabályzat 22. § [Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti 

átsorolás rendje] szakaszának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 

„22. § [Az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendje] 

 

(1) Évente önköltséges képzésre kell átsorolni, 

a) 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, 

b) 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. 

 

(2) A Szenátus - első alkalommal a 2022/2023. tanév tekintetében - a tanévet megelőző 

legalább 15 nappal, a fenntartó hozzájárulásával meghatározza az átsorolás során 

alkalmazandó elérendő kreditek számát és súlyozott tanulmányi átlagot. 

 

(3) 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. 

 

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti átsorolásról minden év július 31-éig, tanévenként egyszer 

a dékán vagy oktatási helyettese dönt. A 2021/2022-es tanévben az átsorolás határideje 

2022. augusztus 31.1 

 

(5) Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott 

felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak 

tanulmányokat, továbbá akik az Nftv. 47. § (6) a) pontjában meghatározottak szerint 

betegség, szülés vagy más a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták 

befejezni, és ezért az Nftv. 45. § (2) bekezdés c) pontja szerint hallgatói jogviszonyuk 

szüneteltetésre került. 

 
1 A második mondat 2022. szeptember 1-én hatályát veszti. 



 

(6) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett vagy államilag 

támogatott hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói 

jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges vagy 

költségtérítéses formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a 

felsőoktatási intézményben önköltséges vagy költségtérítéses formában azonos szakon 

tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az önköltséges hallgató csak magyar állami 

ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott 

képzési formára kérheti átsorolását. 

 

(7) A következő képzési időszakban az (6) bekezdés szerint átsorolható hallgatói létszám 

meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján a Dékáni 

Hivatalok/Tanulmányi Osztályok minden félévet követően megállapítják, hogy az adott 

tanévben, adott szakon, munkarenden, képzési nyelven 

a) hány magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgatónak szűnt 

meg a hallgatói jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt, 

b) hány olyan magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgató van, 

aki önköltséges, illetve költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra,  

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az Nftv. 

47. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási időt. 

 

(8) Az átsorolási kérelmet őszi félévben a vizsgaidőszak utolsó napjáig, tavaszi félévben 

az őszi szemeszter regisztrációs hetét megelőző hét utolsó munkanapja hivatali idejének 

végéig – a TKSZV időtartamára és eredményére figyelemmel – kell leadni. 

 

(9) A megürült állami (rész)ösztöndíjas és államilag támogatott helyre átsorolásokat kérő 

hallgatókat – külön-külön – szakonként, munkarendenként és képzési nyelvenként az 

utolsó két aktív félévük tanulmányi átlaga alapján rangsorolni kell. A megürült helyekre 

a (7) bekezdés szerinti létszám erejéig a rangsorok legjobb helyével kezdve, csökkenő 

sorban haladva kell átsorolni a hallgatókat. A kérelem tárgyában hozott határozat 

tartalmazza az adott szak, munkarend, képzési nyelv vonatkozásában az átsoroláshoz 

szükséges (az utolsó átsorolt hallgató értékével megegyező) tanulmányi átlag értékét. 

Egyszerűsített döntés hozható, ha a kérelmet beadó hallgatók száma nem haladja meg 

a (7) bekezdés szerinti létszámot. 

 

(10) Nem vehető át államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas támogatási formára 

az hallgató, aki kimerítette támogatási idejét. 

 

(11) A tanulmányi átlag számítása során a felvett, de nem teljesített tárgyakat elégtelen 

eredménnyel kell figyelembe venni, továbbá 

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagon a súlyozott tanulmányi átlagot, az 

általános számítási szabályok szerint, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában és a (9) bekezdésben meghatározott átlagon súlyozott 

átlagot kell érteni. 

 



(12) Ha a 87/2015. Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az adott félévhez tartozó 

kredit teljesítésére július 31-ét követően kerül sor, és az Egyetem betölthető magyar 

állami ösztöndíjas hellyel rendelkezik, akkor az átsorolási döntést ennek 

figyelembevételével kell felülvizsgálni és az (1)-(2) bekezdés szerinti feltétel teljesítése 

esetén a hallgató átsorolási döntését módosítani kell a szorgalmi időszak kezdetéig. 

 

(13) A (6) bekezdés szerinti átsorolási döntést az őszi félévet követően haladéktalanul, a 

tavaszi félévet követően a (12) bekezdés szerinti felülvizsgálatot követően hozza meg 

a Tanulmányi és Vizsgabizottság. A (12) bekezdés szerinti felülvizsgálat előtt is 

meghozható a döntés, ha a felülvizsgálat eredménye nem befolyásolja a hallgató 

kérelmének teljesítését. 

 

(14) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a költségviselési formában folytatják 

tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.” 
 

 

2. § 

Az SZMSZ III.4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat III.4.-7. mellékletének helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

„III.4—7. melléklet 

 

Állami ösztöndíjas képzésben elérendő tanulmányi átlagok  
 

 

A) 

2017/2018-as 

tanévben 

elérendő  

B) 

2018/2019-

es tanévben 

elérendő 

C) 

2019/2020-

as 

tanévben 

elérendő 

D) 

2020/2021-es 

tanévben és 

később elérendő   

E) 

2022/2023-as tanévben 

és később elérendő 

bölcsészettudomány 2,75 3,0 3,25 3,5 2,5 

orvos- és 

egészségtudomány 

2,5 2,75 3,0 3,0 2,5 

pedagógusképzés 2,75 3,0 3,25 3,5 2,5 

társadalomtudomány 2,75 3,0 3,25 3,5 2,5 

„ 


