
A nemzeti felsőoktatási törvény ( Nftv. ) rendelkezése az 

önköltséges képzésbe sorolásról a vészhelyzeti időszakban 
 

 

Eredeti rendelkezés: 

 

"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" 

 

2019/2020-as tanév végi átsorolásra vonatkozó rendelkezések: 
 

A vészhelyzetre vonatkozó 101/2020. (IV. 10.)  kormányrendelet ezt így módosítja: 

 

"4. § 2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-

es tanévre nézve nem kerülhet sor." 
 

2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről: 

”79.§ (6) 2020-ban a 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) bekezdésében meghatározott 

átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.” 

 

 

2020/2021-es tanév végi átsorolásra vonatkozó rendelkezések: 

 
A Kormány 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete az önköltséges képzésre történő 

átsorolásról: 

 
(1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48.  § (2)  bekezdésében 

foglaltaktól, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 

61. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően magyar állami ösztöndíjjal támogatott 

képzési formára kell átsorolni 2021. október 15-éig azt a  korábbi magyar állami 

ösztöndíjas hallgatót, akit a  2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át 

önköltséges képzési formára.  

(2) Nem sorolható át magyar állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzési formára 

az  (1)  bekezdésben foglalt átsorolásra tekintettel.  

(3) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit – egyetértése esetén – megfelelően alkalmazni 

kell arra a  korábbi magyar állami ösztöndíjas volt hallgatóra is, akit a 2020/2021-

es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára. Ebben 

az esetben a hallgatói jogviszony folyamatosnak tekintendő. 


