
 

 

Tájékoztató 

a tanulmányi alapú átsorolás 2021/2022-es tanév  

tekintetében alkalmazandó feltételeiről  

 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alábbi rendelkezései  

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

besorolni. 

(2) A felsőoktatási intézmény – a Kormány által rendeletben meghatározott rend szerint – 

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 vagy nem érte el legalább – a felsőoktatási 

intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanévet megelőző legalább 15 nappal 

meghatározott – kreditet vagy tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése 

szerinti nyilatkozatát visszavonja. 

117/H. § (1) E törvénynek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, 

valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 

módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 48. § 

(2) bekezdését és 73. § (3) bekezdés h) pontját első alkalommal a 2022/2023. tanév tekintetében 

kell alkalmazni. 

(2) A 48. § (2) bekezdésétől eltérően a 2021/2022. tanévben megszerzendő kreditek számát és 

elérendő súlyozott tanulmányi átlagot a szenátus véleményének kikérése után a fenntartó 

állapítja meg 2022. augusztus 10-éig azzal, hogy a megszerzendő kredit 18 kredit/félévnél 

több, az elérendő átlag pedig a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: R.) 

meghatározott súlyozott tanulmányi átlagnál magasabb nem lehet. 

(3) Ha a fenntartó nem dönt a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, akkor az 

átsorolást a 18 kredit/félév és az R.-ben a 2021/2022. tanév tekintetében meghatározott 

súlyozott tanulmányi átlag figyelembe vételével kell elvégezni. 

 

alapján a fenntartó az átsorolás feltételeit az 1/2022. (VIII. 5.) számú miniszteri határozat 

alapján – a tanulmányi és vizsgaszabályzat 74/A. és 74/D. §-ában foglaltaktól eltérően – a 

következők szerint határozta meg: 

 

1. Önköltséges képzési formára kell azt a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót 

átsorolni, aki az utolsó két aktív félévében – amelyben nem vett részt az Nftv. 81. § 

(3) és (4) bekezdésében meghatározott olyan külföldi részképzésben, amelyben 

folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó szakos tanulmányaiba beszámíthatók – 

nem szerzett legalább a mellékletben meghatározott számú kreditet vagy nem érte el 

a mellékletben meghatározott értékű súlyozott tanulmányi átlagot. 

 



2. Hallgatót állami ösztöndíjas képzésbe akkor lehet átsorolni, ha az utolsó két aktív 

félévében legalább a mellékletben meghatározott számú kreditet szerzett és az utolsó 

két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlaga meghaladja a melléklet 

szerinti értéket. 

 

 

Kelt Budapesten, 2022. augusztus hónap 5. napján 

 

 

 

Melléklet 

 

Megszerzett kreditek és súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 

 A B C 

1 Képzési terület  

Megszerzett kreditek száma 

a 2021/2022-es tanév 

tekintetében elvégzendő 

átsorolási eljárásban 

Súlyozott tanulmányi átlag  

a 2021/2022-es tanév 

tekintetében elvégzendő 

átsorolási eljárásban 

2 bölcsészettudomány 36 3,5 

3 gazdaságtudományok 36 3,0 

4 informatika 30 2,75 

5 műszaki 30 2,75 

6 pedagógusképzés 30 3,0 

7 társadalomtudomány 36 3,5 

8 természettudomány 30 2,75 

 


