
Tisztelt Hallgató! 

 

Emlékeztetőül: az ÁTSOROLÁS SZABÁLYAI 

 

Az állami ösztöndíjas hallgatókra két külön szabály vonatkozik, attól függően, hogy mikor kezdték 

meg tanulmányaikat. A választóvonal 2016 szeptembere.  

A tanulmányok kezdetét figyelembe véve az önköltséges finanszírozási formára történő 

átsorolás szabályai: 

1. legkésőbb a 2015/2016. tanévben vagy azelőtt tanulmányait megkezdett állami ösztöndíjas 
hallgató esetében:  

 akkor kell őt önköltséges képzésre átsorolni, ha a két utolsó aktív félévben nem szerezte 

meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, azaz a két 

utolsó félévben nem teljesített összesen legalább 30 kreditet. 
 

2. 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányait megkezdett állami ösztöndíjas 

hallgatók esetében: 

 akkor kell őt önköltséges képzésre átsorolni, ha 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.  

Tehát az a hallgató kerül át önköltséges képzésbe, aki vagy az egyik, vagy a másik vagy 

mindkét feltételt együtt nem teljesíti, azaz át kell sorolni azt,  

- aki nem szerez a két félévben összesen legalább 36 kreditet (annak ellenére, hogy 

az előírt tanulmányi átlagot eléri),  

- aki a két félév átlagában nem éri el a meghatározott tanulmányi átlagot (annak 

ellenére, hogy az előírt kreditszámot teljesíti),  
- aki nem szerez a két félévben összesen legalább 36 kreditet és a meghatározott 

tanulmányi átlagot sem éri el. 

Az előírt átlag a hatályos jogszabály alapján a bölcsészettudományi és a 
társadalomtudományi szakok esetén: 3,5 súlyozott tanulmányi átlag. 

Az átsorolást a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles elvégeni. 

 

Tanulmányai során szíveskedjen figyelembe venni 

 tárgy- és kurzusfelvételkor a jogszabályban előírt teljesítendő kreditszámot, 

 szorgalmi és vizsgaidőszakban pedig – ha a 2016/2017. tanévben vagy azt követően 

kezdte meg tanulmányait – a tanév végére elérendő súlyozott tanulmányi átlagot! 

 

Tanulmányaihoz sok sikert kívánok munkatársaim nevében is! 

 

Debrecen, 2022. február 8.           Bartáné Kustár Katalin s.k. 

        tanulmányi osztályvezető 

 


