
Tájékoztató az államilag támogatott, állami ösztöndíjas és a költségtérítéses, 

önköltséges képzés közötti átsorolás rendjéről 
 

 

E tájékoztató jogszabályi alapjai a PTE SZMSZ 5. számú (Tanulmányi és vizsgaszabályzat), 

valamint 6. számú (Térítési és juttatási szabályzat) mellékletei. 

 

I. A költségtérítéses, önköltséges képzésbe történő átsorolás rendje 

 

1. Át kell sorolni önköltséges képzésbe azt, a tanulmányait a 2016/2017-es tanévben, vagy 

az után megkezdett, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két 

olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább 36 

kreditet /TJSZ 42.§ (1) b)/. 

 

2.  Át kell sorolni önköltséges képzésbe azt, a tanulmányait a 2016/2017-es tanévben, vagy 

az után megkezdett, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két 

olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem érte el a 

szabályzatban meghatározott, alábbi tanulmányi átlagot (az utolsó két aktív félév 

súlyozott tanulmányi átlagainak számtani átlaga) /TJSZ 42.§ (1) b)/: 

a. agrár képzési terület: 3,00 

b. informatika képzési terület: 3,00 

c. pedagógusképzés képzési terület: 3,50 

d. sporttudomány képzési terület: 3,50 

e. természettudomány képzési terület: 3,00 

 

3. Át kell sorolni költségtérítéses, illetve önköltséges képzésbe azt, a tanulmányait a 

2007/2008-as tanévben, vagy az után, de a 2016/2017-es tanév előtt megkezdett, 

államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatót, aki az 

utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte 

meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át /TJSZ 42.§ (1) a)/. 

 

4. A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől, illetve ezután, de a 2016/2017-es tanév előtt 

megkezdett, magyar állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatót át 

kell sorolni önköltséges képzésre, amennyiben az utolsó két olyan félévben, amelyben 

hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a hallgató 

érintett szakját gondozó Kar által, az adott szak tekintetében meghatározott, a TVSZ kari 

mellékleteiben rögzített súlyozott tanulmányi átlaggal. A Természettudományi Kar által 

meghatározott minimális súlyozott tanulmányi átlag: 2,10 /TJSZ 42.§ (2)/. 

 

5. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató kérése alapján önköltséges formában 

folytathatja tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben erre vonatkozó kérelme 

legkésőbb a félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik az érintett Kar Tanulmányi 

Osztályára. Az átsorolt hallgató ezután viszont csak az Egyetem többi önköltséges 

hallgatójával megegyező módon kérheti a magyar állami ösztöndíjjal támogatott 

képzésben megüresedett helyre történő átvételét /TJSZ 42.§ (11)/. 

 



6. Költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre kell átsorolni az a hallgatót, aki a 

maximálisan igénybe vehető támogatási időt (12 félév), illetve az adott oklevél 

megszerzéséhez igénybe vehető támogatási időt túllépi /TJSZ 42.§ (3)/. A maximális 

képzési idő 14 félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési 

követelmények szerint a képzési idő meghaladja a 10 félévet. Az adott oklevél 

megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő 2 félévvel lehet hosszabb, mint az adott 

tanulmányok képzési ideje. A tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben, illetve ezután 

megkezdett hallgatók esetében az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon 

korábban igénybe vett támogatási időt is be kell számítani. 

 

 

II. Az államilag támogatott, állami ösztöndíjas képzésbe történő átsorolás rendje 

 

 Ha az államilag támogatott, vagy állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett 

hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy 

tanulmányait költségtérítéses, önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú 

kérelem esetén – a karon költségtérítéses, önköltséges formában tanulmányokat folytató 

kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgató léphet. 

 Államilag támogatott, állami ösztöndíjas képzésre az a hallgató vehető át, aki 

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt 

kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján 

létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek 

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott, állami 

(rész)ösztöndíjas hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó 

ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe. 

A Kar dékánja a b) pont szerinti feltételtől eltekinthet, illetve az a) pontban szereplő 

százaléknál alacsonyabb százalékot határozhat meg. 

 Nem vehető át államilag támogatott, állami ösztöndíjas képzési formára az a költségtérítéses, 

önköltséges hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma 

kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési 

idejét, illetve aki már kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt. 

 

 

Pécs, 2021. május 7. 
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