BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Tájékoztató
az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló
531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet előírásainak végrehajtásáról
2021. szeptember 15.
Az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a 2020/2021. tanév végén tanulmányi eredményük alapján [a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIC. törvény 48. § (2) bekezdésben, valamint nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
61. § (8) bekezdésben; illetve a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 74/A. §-ában foglaltak szerinti átsorolás] önköltséges költségviselési formára átsorolt hallgatókat az Egyetem a jelen tájékoztatóban
meghatározottak szerint állami ösztöndíjas költségviselési formára visszasorolja.

I.
Az átsorolás személyi hatálya
1. Az állami ösztöndíjas költségviselési formára történő átsorolás hatálya azon hallgatókra és volt hallgatókra terjed ki, akik esetében az önköltséges költségviselési formára
történt átsorolásra a 2020/2021. tanév végén tanulmányi eredmény alapján, a TVSz
74/A. § (1)–(3) bekezdés szerinti eljárásban került sor.
2. Nem sorolható át állami ösztöndíjas képzésre az a hallgató,
a. akit az egyéni vagy a szakos támogatási idő kimerítése miatt, a TVSz 74/E. § szerint eljárás alapján soroltak át önköltséges költségviselési formára;
b. akit saját kérése, a TVSz 74/C. § szerint eljárás alapján soroltak át önköltséges
költségviselési formára; vagy
c. aki az Nftv. 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatának visszavonása miatt került átsorolásra.

II.

Állami ösztöndíjas költségviselési formára történő rendkívüli átsorolás (visszasorolás)
1. Az Egyetem az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, önköltséges képzésre átsorolt hallgatók esetében
a. az átsorolásról szóló határozatot hivatalból visszavonja;
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b. a költségviselési formát állami ösztöndíjas formára a 2021/2022. tanév 1. félévére
visszaállítja;
c. az átsorolásra tekintettel kirótt és már befizetett önköltséget visszautalja, az önköltség fizetési kötelezettségeket törli; és
d. az állami ösztöndíjas költségviselési forma visszaállításáról a tanulmányi rendszeren keresztül értesítést küld.
2. Azon hallgatók, akik az átsorolás miatt felszabadult állami ösztöndíjas helyre a TVSz
74/D. § szerinti eljárásban átsorolásra kerültek, továbbra is állami ösztöndíjas költségviselési formában folytathatják tanulmányaikat.

III.
A visszasorolás különös szabályai
1. Amennyiben az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, önköltséges képzésre átsorolt
hallgató hallgatói jogviszonyát az átsorolásra tekintettel megszüntette, akkor a hallgató
hallgatói jogviszonyát – egyetértése esetén – vissza kell állítani és azt folyamatosan
(megszakításmentesen) fennállónak kell tekinteni.
2. Az Egyetem a jelen szakasz 1. pontja alapján nyilatkozattételre hívja fel hallgatót a hallgatói jogviszony visszaállítása céljából. A hallgatói jogviszony visszaállítására akkor
kerülhet sor, ha megszűnt jogviszonyú hallgató ilyen értelmű nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a tanulmányi rendszerben, a Központi Tanulmányi Hivatal által meghatározott módon kell benyújtani.
3. Amennyiben az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, önköltséges képzésre átsorolt
hallgató hallgatói jogviszonyát az átsorolásra tekintettel szüneteltette (passzív félévre
jelentkezett), akkor a hallgató hallgatói jogviszonyát a tanulmányi rendszerben tett nyilatkozata (bejelentkezés) alapján vissza kell állítani aktívra és azt folyamatosan (megszakításmentesen) fennállónak kell tekinteni.
4. Amennyiben az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, önköltséges képzésre átsorolt
hallgató az átsorolásra tekintettel a 2021. évi általános vagy pótfelvételi eljárásban
ugyanazon szakra felvételt nyert – nyilatkozat útján – választhat, hogy tanulmányait
melyik képzésen kívánja folytatni a 2021/22/1-es félévben. Nyilatkozatnak minősül a
ráutaló magatartás (beiratkozás, bejelentkezés, tantárgyfelvétel az adott képzésen).

IV.
A visszasorolással összefüggő következmények
1. Az Egyetem biztosítja, hogy az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, állami ösztöndíjas
költségviselési formára visszasorolt hallgató tantárgy- és kurzusfelvételét díjmentesen,
2021. szeptember 30. napjáig módosítsa, a 2021/22/1. félévben meghirdetett kötelező,
kötelezően választható, illetve szabadon választható tantárgyait felvehesse.
2. Az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, állami ösztöndíjas költségviselési formára viszszasorolt hallgatók esetében a 2021. szeptember 30. napjáig lezajlott tanulmányi cselekményeken előírt jelenléti és részvételi követelményeket teljesítettnek kell tekinteni.
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3. Az I. szakasz 1. pont hatálya alá tartozó, állami ösztöndíjas költségviselési formára viszszasorolt hallgatók esetében a 2021. szeptember 30. napjáig lezajlott tanulmányi teljesítményértékelések esetében, amennyiben azokon a tantárgy- és kurzusfelvétel változása miatt nem tudott részt venni, külön teljesítési alkalmat kell biztosítani, amely az
érintett hallgató szempontjából első teljesítési kísérletnek minősül.

V.
Eljárási határidők
1. A II. szakasz 1. pont szerint cselekményt a Központi Tanulmányi Hivatal 2021. szeptember 30. napjáig elvégzi.
2. A III. szakasz 2. és 4. pont szerinti nyilatkozattétel határideje 2021. szeptember 30.
3. A III. szakasz 3. pont szerinti nyilatkozattétel határideje 2021. szeptember 30.
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