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ÖNKÖLTSÉG ES  H ALLG ATÓ  
Név:  ______________________________________________________  NEPTUN-kód:  __________________________  

Szak/szakirány: _____________________________________________  Tagozat:  Nappali   Levelező 

Szül. hely, idő: ______________________________________________  Tanulmányok kezdetének éve: ____________  

K É R E L M E  Á L L A M I  Ö S Z T Ö N D Í J A S  H E L Y R E  T Ö R T É N Ő  Á T S O R O L Á S R A 1 

Kérem, hogy az NFTV. 48. § (3), valamint a TVSZ 11. § (8) bekezdése alapján önköltséges képzésről a felszabaduló állami 

ösztöndíjas helyek egyikére átsorolni szíveskedjen. 

A HALLGATÓ NYILATKOZATA:
 2
 

Államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésben más felsőoktatási intézményben, vagy a VÉF-n korábbi hallgatói 

jogviszony keretében felhasznált államilag támogatott féléveim száma:  
3
 

Ebből:  BA alapképzésben   félév   Felsőfokú szakképzésben (OKJ)   félév 

  Főiskolai szintű képzésben   félév  Egyetemi szintű képzésben   félév 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy az átsorolás – a jelen kérelmet benyújtók között – a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 57. § (4) 

bekezdése értelmében a korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor szerint történik. 

 

 

A TANULMÁNYI OSZTÁLY TÖLTI KI:
4
 

Az előző két lezárt félévben teljesített kreditek száma:    
    

Az előző két lezárt félév korrigált kreditindexe:    
    

Összesített korrigált kreditindex az utolsó félév lezárása után:    

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE:
5
 

Fent nevezett hallgató részére az államilag támogatott képzésre történő átsorolást 

 ENGEDÉLYEZEM NEM ENGEDÉLYEZEM 

Veszprém, …………………………………………… dr. Sebestyén József 
 rektor 

 

                                                 
1 A kitöltött kérelmet a Tanulmányi Osztályon kell leadni, leadási határidő: július 10. A kérelmek elbírálási határideje: július 31. 

Kötelezően csatolandó egy saját részre megcímzett, tértivevényes, felbélyegzett boríték, kitöltött tértivevényes szelvénnyel (ajánló szelvény NEM kell). 
A kérelem érvénytelen, ha a hallgató nem adta le lezárásra, lezárható állapotban leckekönyvét, továbbá elmaradt tanulmányi befizetési kötelezettsége van. 
A hiányosan benyújtott kérelmek nem kerülnek elbírálásra! 

2 Átsorolás csak a fel nem használt állami ösztöndíjas félévek idejére szólhat, nem vehető át állami ösztöndíjas képzési formára az az önköltséges hallgató, akinek a 
korábban igénybe vett állami ösztöndíjas féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét. 

3 A félévekről szóló nyilatkozat kitöltése KÖTELEZŐ! (Amennyiben nem volt állami ösztöndíjas féléve, arról is nyilatkozni kell.) 
4 Az átsorolásnál a TB a következő szempontokat veszi figyelembe: 

a) a hallgatók század pontosságra kerekített összesített korrigált kreditindexét. 
b) azonos kreditindexű hallgatók esetében az államilag elfogadott nyelvvizsgákat, (ebben az esetben egy középfokú C típusú 2, egy felsőfokú C típusú 3 pontot ér). 
c) ha a jelentkezők között az a) és b) pontok alapján sincs különbség, akkor a hallgatók megszerzett kreditjeinek és aktív féléveinek hányadosát. 

5 Elutasítás történhet, ha a hallgató nem teljesíti az 1-es lábjegyzetben meghatározott feltételeket vagy a megüresedett állami ösztöndíjas létszámkeret a önköltséges 
hallgatókra vonatkozó, az összesített korrigált kreditindexen alapuló hallgatói rangsorban őt megelőző hallgatókkal már betöltésre került. 
A TB első fokú döntése ellen – a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – a rektorhoz lehet fellebbezni. 

Iktatószám:  .........................................................  

Dátum: 2022. .......................................................  

 

Hallgató aláírása:  ................................................  

Dátum: 2022.  ......................................................  

 



A hallgató államilag támogatott vagy önköltséges képzésbe való besorolása egy tanév időtartamra szól. 
Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

47. § (1) Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat 
magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a  hallgató osztatlan képzésben vesz részt 
és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

(1a) A nem tanári mesterképzési szakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan vagy mesterképzési szakot követően felvett 
tanárszakon, szakmai tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete 
szerinti nem tanári mesterképzési szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vehető fel, az 
(1) bekezdés szerinti támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzésben az oklevél megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel - a (4) bekezdés alkalmazásával legfeljebb hat 
félévvel - lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell 
számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési 
formában folytathatja akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki.  

(4) A fogyatékossággal élő hallgató (1) bekezdésben meghatározott támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. E kedvezmény 
több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja 
meg.  

(5) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett.  

(6) A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni 

a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet, 

b) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy 
tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni, 

c) azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. 

d) azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a 
továbbiakban: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény) 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe. 

(7) A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki 
egy képzési ciklusban magyar állami (rész) ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása 
esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

(8) Ha a hallgató kimerítette az e §-ban meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a  
felsőoktatásban. 

48. § (1) A hallgatót magyar állami (rész) ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni. 

(2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni 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 az intézmény szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja. 

(3) Ha a magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, 
vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - a felsőoktatási intézményben önköltséges 
formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő 
önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt. 

(4) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgató helyére magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató is átsorolható a 
(3) bekezdésben foglaltak szerint. 

 

87/2015. (IV. 9.) korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

61. §  (1) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és 

 önköltséges képzés közötti átsorolásáról. 

(2) A felsőoktatási intézménynek a következő képzési időszakban átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg 
kell állapítania, hogy az adott tanévben, adott szakon 

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. 

(3) Az adott tanév átsorolási döntése 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) bekezdésében meghatározottak miatt félévüket nem tudták befejezni.  

(4) Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. 

(6) A magyar állami ösztöndíjra való átsorolást követő első félévre való bejelentkezéskor a hallgató a nyilatkozatot a 9. melléklet 10. pontja szerinti tartalommal, 
egyedi nyomtatványon teszi meg. A nyilatkozatot a törzslaphoz kell csatolni. 

(7) Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolást kérő hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit nem vállalja, a felsőoktatási 
intézménynek fel kell ajánlania a részére ugyanazon képzésre az önköltséges képzésben való részvétel lehetőségét. 

(8) Az Nftv. 48. § (2) bekezdése szerinti átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni. 

(9) 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. 


