Pályázati felhívás önköltséges finanszírozásról
állami ösztöndíjas finanszírozásra
1. Pályázatot nyújthatnak be és pályázatuk alapján megüresedett állami ösztöndíjas helyre
sorolható át a hallgató,
1.1. ha a hallgatónak van még felhasználható állami ösztöndíjas féléve, valamint
1.2. ha az adott szakon (képzésen) és évfolyamon belüli hallgatókra az átsorolási szabályok alapján
elkészített hallgatói rangsor elején áll.
2. Nem sorolható át az a hallgató:
2.1. aki az adott képzésen felhasználta a KKK+ 2 félévet
2.2. aki elhasználta a 12 félévet
3. Nem pályázhatnak:
3.1. a 2019/2020/2 félévben vagy azt követően felvett hallgatók
3.2. 2021/2022/2 félévben végzős, tanulmányaikat befejező hallgatók
3.3. saját felvételi eljárásban felvett hallgatók
3.4. harmadik országbeli hallgatók
3.5. a szakirányú továbbképzés és doktori képzés hallgatói
3.6. és azon képzések hallgatói, ahol nem volt állami ösztöndíjas férőhely.
4. Átsorolási szabályok 2015/2016. tanévig kezdők számára:
4.1. Átsorolható a hallgató, ha az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott
tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az ötven (50) százalékát és a Hallgatói
Követelményrendszer 4. Rész Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: HTJSZ)
67.§ (12)-(15) bekezdés szerinti, az adott szakon és évfolyamon belüli önköltséges hallgatókra
elkészített hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek súlyozott tanulmányi átlaga
magasabb, mint a (12)-(15) bekezdés szerinti, az adott szakon és évfolyamon belüli állami
ösztöndíjas hallgatókra elkészített – az állami ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésbe
történő átsorolása előtti – hallgatói rangsor alsó ötödéből a legjobb hallgató súlyozott
tanulmányi átlaga.
4.2. Rangsort a két félév alapján megállapított súlyozott tanulmányi átlag alapján kell felállítani és
ez alapján kell az üres helyekre a pályázókat besorolni.
5. Átsorolási szabályok 2016/2017. tanévtől 2019/2020/1. félévben kezdők számára:
5.1. A rendeleti átlagok (87/2015. Korm. rendelet és HTJSZ 67.§ 1. sz. táblázat)
Képzési terület a
139/2015. (VI. 19.) Korm.
rendelet szerint
agrár
gazdaságtudományok
informatika
pedagógusképzés
társadalomtudomány

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz
Hallgatói jogviszony létrejötte
2016. szeptember 2017. szeptember 2018. szeptember 2019. szeptember
1. és 2017.
1. és 2018.
1. és 2019.
1. és 2020.
augusztus 31
augusztus 31
augusztus 31
augusztus 31
között
között
között
között
2,25
2,5
2,75
3,00
2,25
2,5
2,75
3,00
2,25
2,5
2,75
3,00
2,5
2,75
3,00
3,25
2,5
2,75
3,00
3,25

2020.
szeptember 1től
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50

5.2. Rangsort a két félév alapján megállapított súlyozott tanulmányi átlag alapján kell felállítani és
ez alapján kell az üres helyekre a pályázókat besorolni.
6. Pályázati időszak: 2022.07.04 10:00-2022.07.08. 14:00
7. A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
menüpontjában elérhető „Átsorolási kérelem 2021/22. tanév” kérvényen keresztül a pályázat
határidőre történő leadásával lehet.
8. A döntést – határozat formájában – 2022. július 31-ig azilletékes dékán hozza meg. A dékán az
átsorolásról az átsorolást kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.
9. A határozat ellen jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírálati
Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva lehet benyújtani.
Budapest, 2022. június 30.

Dr. Vas Réka Franciska
oktatási rektorhelyettes s.k
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Melléklet:
Átsorolás során használt fogalmak:
Átsorolás időpontja: Mindig tanév végén történik, az adott tanévben július 31-ig. HTJSZ 67.§
(17) bekezdés.
Tanulmányi átlagok a TVSZ 72.§ (2):
Súlyozott tanulmányi átlag számítása:
A két félévben együttesen kezelt, a hallgató mintatantervéhez tartozó tantárgyaiból
számolt átlag. Két félévre összesített kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag.
Kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag = Σ(kredit x érdemjegy) / teljesített kredit
A rendeleti átlagok (87/2015. Korm. rendelet és HTJSZ 67.§ 1. sz. táblázat)
Képzési terület a
139/2015. (VI. 19.) Korm.
rendelet szerint
agrár
gazdaságtudományok
informatika
pedagógusképzés
társadalomtudomány

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz
Hallgatói jogviszony létrejötte
2016.
2017.
2018.
2019.
szeptember 1.
szeptember 1.
szeptember 1.
szeptember 1.
és 2017.
és 2018.
és 2019.
és 2020.
augusztus 31
augusztus 31
augusztus 31
augusztus 31
között
között
között
között
2,25
2,5
2,75
3,00
2,25
2,5
2,75
3,00
2,25
2,5
2,75
3,00
2,5
2,75
3,00
3,25
2,5
2,75
3,00
3,25

2020.
szeptember 1től
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50

Átsorolási csoportok:
Az átsorolást szakonként, szakon belül évfolyamonként, évfolyamon belül finanszírozási
formánként kell végrehajtani. HTJSZ 67.§ (12)
Utolsó két aktív félév:
A hallgató utolsó két aktív féléve, függetlenül attól hány passzív félév volt közte, valamint a külföldi
részképzésen lévő félév sem számít bele
félévek 1
2 3 4 5 6 7
A
A
A

A
P
A
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