
 

 

Átsorolási szabályok 2018 szeptembertől 

 

 

Azt, a tanulmányait a 2015/2016. tanévben, valamint azt megelőzően megkezdő magyar 

állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót önköltséges képzésre 

köteles átsorolni az intézmény, 

- aki az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben 

előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve  

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, 

továbbá azt,  

- aki az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló 

nyilatkozatát visszavonja. 

A kialakult gyakorlatnak megfelelően nem kell figyelembe venni az olyan aktív félévet, 

melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az intézmény hozzájárulásával. 

 

 

Tanévenként azt, a tanulmányait a 2016/2017. tanév I. félévében megkezdő (majd azt 

követően felmenő rendszerben) magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben 

részt vevő hallgatót önköltséges képzésre köteles átsorolni az intézmény, 

aki az utolsó két aktív féléve átlagában,  

- nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy  

- nem érte el a Szervezeti és Működési Szabályzat 15. számú mellékletében, a 

Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában – a 87/2015. (IV. 9.) 

Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározottak szerint – megállapított 

tanulmányi átlagot, továbbá azt,  

- aki az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló 

nyilatkozatát visszavonja. 

Ezen rendelkezés alkalmazása során nem kell figyelembe venni az adott tanévre vonatkozó 

átsorolás során 

- az olyan aktív félévet, melynek során a hallgató külföldi részképzésben vesz részt az 

intézmény hozzájárulásával, valamint 

- azt a hallgatót, akinek az adott tanév valamelyik félévében hallgatói jogviszonya 

szünetelt. 

 

 

A hallgatót át kell sorolni: 

 

Felvétel tanéve 

Minimálisan 

elérendő 

kreditmennyiség 

Logikai 

kapcsolat 

Minimális tanulmányi 

átlag 

2015/2016. tanévben, 

valamint azt 

megelőzően kezdők 

(50%) 30 kredit illetve 
TVSz kari mellékletében 

meghatározott 

2016/2017. tanévben, 

valamint azt követően 

kezdők 

(2×18) 36 kredit vagy 
rendelet szerint*,  

képzési területenként eltérő 

 

 

 



 

Képzési terület 

Súlyozott tanulmányi átlag
1
 

2018. 09. 01. – 

2019. 08. 31. 

között 

2019. 09. 01. – 

2020. 08. 31. 

között 

2020. 09. 01-től 

agrár 2,75 3,0 3,0 

bölcsészettudomány 3,0 3,25 3,5 

gazdaságtudományok 2,75 3,0 3,0 

informatika 2,75 3,0 3,0 

jogi 2,75 3,0 3,0 

műszaki 2,75 3,0 3,0 

művészet 3,0 3,25 3,5 

orvos- és egészségtudomány 2,75 3,0 3,0 

pedagógusképzés 3,0 3,25 3,5 

sporttudomány 3,0 3,25 3,5 

társadalomtudomány 3,0 3,25 3,5 

természettudomány 2,75 3,0 3,0 
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 * 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint 


