Tisztelt Hallgató!
A hatályos jogszabályok alapján az egyetem minden tanév végén (július 31-ig) köteles átsorolni
a hallgatót önköltséges képzési formába, amennyiben az előírt feltéteknek nem felel meg (2011.
évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, 87/2015. kormányrendelet).

Felvétel tanéve
(hallgatói jogviszony
keletkezése)

Az utolsó két
aktív félévben
teljesített
kreditekre
vonatkozó
minimum feltétel

2015/2016. tanévben,
illetve azt megelőzően
kezdő hallgatók

50%,
vagyis
27 kredit

2016/2017. tanévben,
illetve azt követően
kezdő hallgatók

2*18 kredit,
vagyis
36 kredit

Az utolsó két
aktív félév
súlyozott
tanulmányi
átlaga

kormányrendelet
által
meghatározva

A 2015/2016. tanévben, illetve azt megelőzően tanulmányait megkezdő, 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, azaz 27 kreditet,
továbbá azt, aki az államilag támogatott képzés feltételeinek vállalásáról tett nyilatkozatát
visszavonja, az intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni.
A tanulmányokat 2016/2017. tanévben, illetve azt követően megkezdő hallgatók esetében:
Azon hallgató, aki az utolsó két aktív félévében, vagy a 36 kreditet vagy a
kormányrendeletben meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot nem éri el, átsorolásra kerül.
Az állami ösztöndíjhoz elvárt súlyozott tanulmányi átlag számítása a két utolsó aktív félév
súlyozott tanulmányi átlagának egyszerű számtani átlaga.
A tanulmányi munka minőségét a kredittel súlyozott tanulmányi átlag (összesített kreditindex
vagy kumulált átlag) adja. A súlyozott tanulmányi átlag (STA) megadható egy tanulmányi
időszakra vagy a hallgató által megszerzett összes kreditre (kumulált átlag),

STA =

 (teljesített _ kredit  érdemjegy)
 teljesített _ kredit

Képzési terület
agrár (állatorvosi
szak)
természettudomány
(biológia szak,
biológus szak)

Súlyozott tanulmányi átlag
3,00
3,00

A számítás a tárgybefogadás során jóváírt tárgyak beszámítása nélkül történik!

Azon hallgatók, akik a fent jelölt feltételeknek nem felelnek meg a tanulmányaikat kizárólag
önköltséges finanszírozási formában folytathatják, melynek feltétele a képzési szerződés
aláírása.
Évközi átsorolásra (félév végén) abban az esetben kerülhet sor, ha a hallgató elhasználta a
rendelkezésére álló állami ösztöndíjas féléveit, vagy a 48/D. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatát visszavonja.
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
Nftv 48. § (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
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, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatát visszavonja.”
E törvénynek - az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi
CXXVI. törvénnyel megállapított - 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016/2017.
tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben
kell alkalmazni. A 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányait megkezdő, 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, a
felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni.
2016. november 22-én fogadta el az Országgyűlés: 48. § (2) bekezdésében a „tizennyolc kreditet, és
nem érte el” szövegrész helyébe a „tizennyolc kreditet, vagy nem érte el”,
87/2015. (IV. 9.) kormányrendelet
57. § (1) A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott képzési időnél rövidebb vagy hosszabb idő alatt is megszerezheti.
(2) Ha a hallgató teljesítményét elfogadták, a kredit értéke nem függ attól, hogy a hallgató a tudására
milyen értékelést kapott.
(3) A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére az adott képzésben
folytatott tanulmányok egy képzési időszakára, illetve a tanulmányok egészére számított (halmozott)
súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban
teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített
tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.
(4) Egy félévben a hallgató adott képzésén a teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a
kreditindex, illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesített
tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget - átlagos előrehaladás
esetén - az egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a
kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kreditek arányának
megfelelő szorzótényezővel számítható. Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven
keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített korrigált
kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti
harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.
A képzési területekre vonatkozó átlagot a kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
Budapest, 2019. szeptember 02.

