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ÁTSOROLÁS - VISSZAVÉTEL - ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉS 
 

 

I. Állami ösztöndíjban maradás feltételei 
 

Félévi eredményekre vonatkozó feltételek: 

 

 - 2007-2011. között: a tanév végén legalább 30 teljesített kredit 

 - 2012-2015. között: a tanév végén legalább 30 teljesített kredit. 

  (A kari melléklet a 2016/2017-es tanévtől írja elő a tanulmányi átlag vizsgálatát.) 

 - 2016-tól: a tanév végén legalább 36 30 teljesített kredit és minimum az előírt súlyozott   

  tanulmányi átlag, melynek értéke a 2018/2019-es tanévben: 2,75, azt követően: 3,00. 

  A 2021/2022-es tanévtől 2,50. 

  

  Súlyozott tanulmányi átlag számítása: 

  ∑(teljesített kredit * érdemjegy) / összes teljesített kredit 

  (csak a teljesített tantárgyak számítanak bele) 

 

Tantárgyfelvételre vonatkozó feltétel: 

 

 Egy tantárgy teljesítésére 3 állami ösztöndíjas felvétel áll rendelkezésre, a 4. felvételtől csak 

önköltségesen lehetséges. Utána az önköltséges képzésben további 4 tárgyfelvételi alkalom áll 

rendelkezésre. 

 A tantárgyfelvételek számától és a finanszírozás formájától függetlenül 6 sikertelen vizsga után 

megszűnik a hallgatói jogviszony. 

 

Támogatott félévekre vonatkozó feltételek: 

 

 - az előírt képzési idő+2 félév eltelte után csak önköltségesen folytatható 

 - az összes támogatott félév elhasználása után csak önköltségesen folytatható 

 

 

 

 

II. Visszakerülés állami ösztöndíjas képzésbe 
 

Megürült állami ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki    

 - az I. pontban leírt feltételeket teljesíti 

 - akinek az ösztöndíjindexe magasabb, mint a hallgatók ösztöndíjindexe alapján felállított  

  rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató ösztöndíjindexe 

 

A visszavétel nem automatikus, a dékán adhat rá engedélyt, a tanév zárása után bírálható el. 

A kérvény beadása közvetlenül a tanév befejezése után történjen, augusztus 20-ig.  
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III. Önköltséges képzés  
 

Az önköltséges képzésbe átsorolt hallgató keretszerződést köt az egyetemmel, ennek melléklete a minden 

aktív félévben az adott félévi önköltségi díjat rögzítő szerződés. 

 

Az önköltségi díj számításának az alapja a beiratkozáskor érvényes, egy félévben felvett 30 kreditre 

vonatkozó önköltség mértéke: 

 

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 

2004-2007. között: 300 000 Ft 

2008-ban: 286 000 Ft 

2009-2016. között: 300 000 Ft 

 

orvosi diagnosztikai analitikus alapszak 

2017-től: 300 000 Ft 

 

molekuláris biológia mesterszak 

2009-2011. között: 300 000 Ft 

2012-2016. között: 310 000 Ft 

2017-ben: 375 000 Ft 

2018-tól: 400 000 Ft 

 

klinikai laboratóriumi kutató mesterszak (nappali és levelező tagozaton egyaránt)  

2012-2016. között: 300 000 Ft 

2017-ben: 375 000 Ft 

2018-tól: 400 000 Ft  

 

egészségpszichológia mesterszak  

2021-től: 400 000 Ft 

 

Az önköltség kreditarányos, a félévben felvett kreditek számával kell szorozni az egy kreditre eső díjat. A 

félévi díj minimumértéke 10 kreditnek megfelelő díj. Abban az esetben is, ha 10 kredit alatti a felvett 

kreditek száma. 

Az önköltséges képzésben részt vevők minden aktív félévben kötelesek legalább egy kötelező tárgyat 

felvenni. 

Az akkreditált kreditek után nem kell fizetni. 

A nem teljesített kreditek után járó bírságot önköltséges képzésen is ki kell fizetni. 

A dékán engedélyt adhat mérséklésre és részletfizetésre, a kérvény beadási határideje a szorgalmi időszak 

első hete.  

Tartozás esetén nem lehet vizsgára jelentkezni, félévre regisztrálni. 

 
A költségtérítési díj mérséklését a dékántól szociális helyzet alapján lehet kérni a félév elején, az első 

oktatási héten, Neptun kérvény formájában.  

Kérvény neve: „AOK  BSc, MSc költségtérítési díj csökkentés - szociális helyzet alapján” 

A kérvényben meg kell adni az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét és csatolni kell a jövedelmek 

igazolását.  


