TÁJÉKOZTATÓ
A tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolási szabályok rendje
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
hatálya alá tartozó hallgatók esetében
Ez a tájékoztató nem minősül szervezetszabályozó eszköznek és nem tekinthető a BME
belső irányítás egyéb eszközének sem. A tájékoztató nem rendelkezik jogi erővel, kötelező normatív tartalommal, hanem az a célja, hogy az értelmezéshez és a szakszerű
végrehajtási gyakorlat kialakításához nyújtson segítséget.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza tanulmányi teljesítményhez között átsorolás rendjét a 48. § (2) bekezdésében. A törvény ezen előírása
a hatálybalépés (2012. szeptember 1.) óta többször változott.
48. § (1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára
kell besorolni. A 48. § (2) bekezdésének
2012. szeptember 1 és 2015. augusztus 31. között hatályos szövege
(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 félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem
szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmenynyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.
2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31 között hatályos szövege
(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, és 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.
2017. szeptember 1-től hatályos szövege
(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.
Árnyalják a 48. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtását a törvény átmeneti rendelkezései, amelyek a 116. § (8) bekezdésében találhatók és gyakrabban változtak, mint a
főszabály.
2015. szeptember 1-től hatályos szöveg
(8) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016. augusztus 31. után történő átsorolás tekintetében kell alkalmazni.
2016. január 1-től hatályos szöveg
(8) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
2016. szeptember 1-től hatályos szöveg
(8) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A 2015/2016-os tanévben tanulmányait megkezdő, magyar állami 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.
2017. január 1-től hatályos szöveg
(8) E törvénynek - az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított - 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra 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.

2017. szeptember 1-től hatályos szöveg
(8) 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 viszszavonja, a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni.
Átsorolási szabályok logikai függvényekkel (azt a hallgatót kell átsorolni, akire az
összetett feltétel teljesül)
felvétel tanéve

2012/2013. tanévtől
2014/2015. tanévig
kezdők
2015/2016. tanévben kezdők
2016/2017. tanévben kezdők a 2017.
szeptember 1-ig elvégzett átsorolások
esetén
2016/2017. tanévben kezdők a 2017.
szeptember
1.
utáni átsorolások
esetén
2017/2018. tanévben és azt követően
kezdők

minimálisan
el- logikai kapcsolat
érendő
kreditmennyiségre vonatkozó feltétel
50%, azaz
30
50%, azaz
30

VAGY (illetve!)

VAGY (illetve!)

2×18, azaz
36

2×18, azaz
36

2×18, azaz
36

minimális tanulmányi átlagra vonatkozó feltétel

TVSZ szerint
2,00
TVSZ szerint
2,00
rendelet szerint

ÉS

képzési területenként eltérő

rendelet szerint
VAGY

képzési területenként eltérő
rendelet szerint

VAGY

ÁTSOROLANDÓ (a színek a felvétel tanévéhez kapcsolódnak)
KREDIT<30
KREDIT<36 ÉS ÁTLAG<(rendeleti érték)
KREDIT<36 VAGY ÁTLAG<(rendeleti érték)

képzési területenként eltérő

A rendeleti átlagok (87/2015. Korm. rend., illetve TVSZ 3. melléklet)
Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz
Súlyozott tanulmányi átlag az adott az időszakban
Képzési terület a
139/2015. (VI. 19.)
Korm. rendelet szerint

2016. szeptember 1. és
2017. augusztus 31 között

2017. szeptember 1. és
2018. augusztus 31 között

2018. szeptember 1. és
2019. augusztus 31 között

2019. szeptember 1. és
2020. augusztus 31 között

2020. szeptember 1-től

bölcsészettudomány

2,5

2,75

3,0

3,25

3,5

gazdaságtudományok

2,25

2,5

2,75

3,0

3,0

informatika

2,25

2,5

2,75

3,0

3,0

műszaki

2,25

2,5

2,75

3,0

3,0

pedagógusképzés

2,5

2,75

3,0

3,25

3,5

társadalomtudomány

2,5

2,75

3,0

3,25

3,5

természettudomány

2,25

2,5

2,75

3,0

3,0

Példák
1. A hallgató a 2014/2015. tanévben kezdett, a 2016/17/1. félévben 14 kreditet, a
2016/2017/2. tanévben 18 kreditet szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,35.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+18=32, ez nagyobb mint a minimálisan előírt, az átlaga felette van az előírt 2,00 értéknek, mivel az átsorolás egyik feltétele sem (ne érje el a 30 kreditet VAGY legyen kisebb az átlaga az előírt értéknél) nem
teljesül így nem sorolható át.
2. A hallgató a 2014/2015. tanévben kezdett, a 2016/17/1. félévben 14 kreditet, a
2016/2017/2. tanévben 12 kreditet szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 4,12.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb mint a minimálisan előírt, az átlaga felette van az előírt 2,00 értéknek, mivel az átsorolás egyik feltétele
(ne érje el a 30 kreditet) teljesül, így át kell sorolni (a két feltétel közötti VAGY kapcsolat miatt).

3. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, műszaki képzési területen, a
2016/17/1. félévben 14 kreditet, a 2016/2017/2. tanévben 12 kreditet szerzett, e
két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,35.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb mint a minimálisan előírt (36), az átlaga felette van az előírt 2,25 értéknek, mivel az átsorolás egyik
feltétele (az átlag ne érje el a 2,25 értéket) nem teljesül, így nem lehet átsorolni (a két
feltétel közötti ÉS kapcsolat miatt).
4. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, műszaki képzési területen, a
2016/17/1. félévben 14 kreditet, a 2016/2017/2. tanévben 12 kreditet szerzett, e
két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,12.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb mint a minimálisan előírt (36), az átlaga alatta van az előírt 2,25 értéknek, mivel az átsorolás mindkét
feltétele (ne érje el a 36 kreditet ÉS ne érje el az előírt átlagot) teljesül, így át kell sorolni.
5. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, társadalomtudomány képzési területen, a 2016/17/1. félévben 14 kreditet, a 2016/2017/2. tanévben 12 kreditet szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,35.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb mint a minimálisan előírt (36), az átlaga alatta van az előírt 2,5 értéknek, mivel az átsorolás mindkét
feltétele (ne érje el a 36 kreditet ÉS ne érje el az előírt átlagot) teljesül, így át kell sorolni.
Jövőbeli helyzet (2018 nyarától érvényes)
6. A hallgató a 2016/2017. tanévben kezdett, műszaki képzési területen, a
2017/18/1. félévben 14 kreditet, a 2017/2018/2. tanévben 12 kreditet szerzett, e
két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 3,26.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 14+12=26, ez kisebb mint a minimálisan előírt (36), az átlaga felette van az előírt 2,5 értéknek, mivel az átsorolás egyik
feltétele (ne érje el a 36 kreditet VAGY ne érje el az előírt átlagot) teljesül, így át kell
sorolni.
7. A hallgató a 2017/2018. tanévben kezdett, társadalomtudomány képzési területen, a 2017/18/1. félévben 30 kreditet, a 2017/2018/2. tanévben 32 kreditet szerzett, e két félévre számított súlyozott tanulmányi átlageredménye 2,69.
A két aktív félév átlagában szerzett összes kreditje: 30+32=62, ez nagyobb mint a minimálisan előírt (36), az átlaga alatta van az előírt 2,75 értéknek, mivel az átsorolás egyik
feltétele (ne érje el a 36 kreditet VAGY ne érje el az előírt átlagot) teljesül, így át kell
sorolni.

