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NYILATKOZAT 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT/ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJAS 

FINANSZÍROZÁSI FORMÁRA VALÓ ÁTVÉTELHEZ 
(Intézményi azonosító: FI 58544) 

Beérkezési (nem postára adási) határidő: 2017. január 16. (hétfő) 

Név:…………..……………………………………………………………………………...............................  

Születési név:….………………………………………... Neptun kód.......………....................…………........... 

Anyja születési neve:………………………………………………………………………..…........................... 

Alap-/mesterképzési szak:.……………………………………………………..…..................……..………… 

Szakirány:.…………………………………………...………………..…………...……..................………….. 

Munkarend:  nappali levelező Képzési Központ:..………………………...................…… 

Lakcím:………………………………………………………………………………….............…………... 

Értesítési cím:…………………………………………………………………...………….............………… 

 

Hallgatói felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2016/2017. tanév I. félévével együtt a 

felsőoktatásban összesen ...................... államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas félévet használtam 

el. 

Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokat a Tanulmányi Osztály a Felsőoktatási Információs Rendszer 

(FIR) segítségével ellenőrzi. 

 

Kelt:…………………………                                                       ………………………………... 

  Aláírás 

A nyilatkozatot a pályázattal együtt a Tanulmányi Osztály (7621 Pécs, Szepesy u. 1.) részére kell 

benyújtani. 

 
 Megfelelő rész aláhúzandó! 
 
PTE Térítési és Juttatási Szabályzat 

„43. § (1) Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, 

vagy tanulmányait bármely okból költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját 

gondozó Kar által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon költségtérítéses formában 

tanulmányokat folytató hallgató léphet. Jelen bekezdés szerinti döntések meghozatalára a tanévenként egy alkalommal, vagy 

tanulmányi félévenként egy alkalommal, azaz tanévenként kettő alkalommal lefolytatható, megürült államilag támogatott helyek 

betöltése iránti eljárás során kerülhet sor. A megürült, de adott átsorolási eljárás során be nem töltött államilag támogatott helyek 

bármelyik későbbi, megürült államilag támogatott helyek betöltése iránti eljárás során betölthetők. Az átsorolt hallgató az átsorolás 

következtében – a támogatási időre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – annyi ideig folytathatja tanulmányait államilag 

támogatott formában, ahány félév annak a hallgatónak a képzési idejéből még hátravan, akinek a helyére átsorolták.  
 

(2 Megürült államilag támogatott helyre az sorolható át, aki  

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az 

összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek 

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-

jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe 
 

A Kar dékánja a megürült helyek minél teljesebb körű betöltése érdekében adott átsorolási eljárás során adott szak vonatkozásában a 

b) pont szerinti feltételtől eltekinthet, illetve az a) pontban szereplő százaléknál alacsonyabb százalékot határozhat meg az a) pont 

szerinti kreditszerzési feltétel teljesítéseként. 
 

(3) A következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók 

tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy  
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a) az adott tanévben, az adott szakon hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya a 

végbizonyítvány megszerzése előtt, 

b) hány olyan államilag támogatott hallgató van, aki az adott tanévben, az adott szakon költségtérítéses képzésre került 

átsorolásra,  

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél megszerzéséhez jelen Szabályzat 8. § (1) 

bekezdése szerint igénybe vehető államilag támogatott féléveket.  
 

(4) Nem sorolható át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe 

vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő 

hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki már kimerítette a rendelkezésére álló összes 

támogatási időt.  
 

(5) A költségtérítéses képzésről államilag támogatott képzésre történő átsorolásról a határozatot a hallgatói kérelmek alapján a 

Tanulmányi Osztály készíti elő és a dékán hozza meg. 
 

(6) Ha az állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy 

tanulmányait bármely okból önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar 

által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon állami részösztöndíjas vagy önköltséges 

formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Ha az állami részösztöndíjas képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése 

előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen 

irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén – ugyanazon a szakon 

önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Jelen bekezdés szerinti döntések meghozatalára a tanévenként egy 

alkalommal, vagy tanulmányi félévenként egy alkalommal, azaz tanévenként kettő alkalommal lefolytatható, megürült állami 

ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas helyek betöltése iránti eljárás során kerülhet sor. A megürült, de adott átsorolási eljárás 

során be nem töltött állami ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas helyek bármelyik későbbi, megürült állami ösztöndíjas, illetve 

állami részösztöndíjas helyek betöltése iránti eljárás során betölthetők. Az átsorolt hallgató az átsorolás következtében a 

rendelkezésére álló összes támogatási idő, illetve az adott oklevél megszerzéséhez általa igénybe vehető támogatási idő, továbbá a rá 

vonatkozó átsorolási szabályok figyelembevételével folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas, illetve állami részösztöndíjas 

képzésben.    
  

(7) Megürült állami (rész)ösztöndíjas helyre az sorolható át, aki  

a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és 

az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek 

b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az állami (rész)ösztöndíjas hallgatók összesített korrigált kreditindex-

jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe. 
 

A Kar dékánja a megürült helyek minél teljesebb körű betöltése érdekében adott átsorolási eljárás során adott szak vonatkozásában a 

b) pont szerinti feltételtől eltekinthet, illetve az a) pontban szereplő százaléknál alacsonyabb százalékot határozhat meg az a) pont 

szerinti kreditszerzési feltétel teljesítéseként. 
 

(8) A következő képzési időszakra állami (rész)ösztöndíjas formára átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók 

tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítani, hogy  

a) az adott tanévben, az adott szakon hány állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya a 

végbizonyítvány megszerzése előtt,  

b) hány olyan állami (rész)ösztöndíjas hallgató van, aki az adott tanévben, az adott szakon önköltséges képzésre került 

átsorolásra,  

c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott oklevél megszerzéséhez jelen Szabályzat 8. § (1) 

bekezdése szerint igénybe vehető támogatási időt.  
 

(9) Nem sorolható át állami ösztöndíjas képzési formára az az állami részösztöndíjas, illetve önköltséges hallgató, továbbá nem 

sorolható át állami részösztöndíjas képzési formára az az önköltséges hallgató, akinek az adott szakon korábban igénybe vett 

államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott féléveinek száma 

összességében kettővel – a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgatók esetében összességében 

néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki már kimerítette a rendelkezésére álló összes támogatási időt. 
 

(10) Az önköltséges képzésről állami ösztöndíjas, az önköltséges képzésről állami részösztöndíjas, továbbá az állami részösztöndíjas 

képzésről állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolásról a határozatot a hallgatói kérelmek alapján a Tanulmányi Osztály készíti 

elő és a dékán hozza meg. 
 

(11) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott formára átsorolt hallgatónak legkésőbb 

az átsorolási döntést követő félév regisztrációs időszakában, illetve amennyiben utólagos bejelentkezésre kapott engedélyt, legkésőbb 

az utólagos bejelentkezése napján, nyilatkoznia kell a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, illetve magyar állami részösztöndíjjal 

támogatott képzés feltételeinek vállalásáról. Amennyiben adott személy nem teszi meg a magyar állami ösztöndíjjal támogatott, illetve 

magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot, akkor az átsorolási döntés hatályát 

veszti, és a hallgató továbbra is önköltséges, illetve állami részösztöndíjas formában folytathatja tanulmányait. 
 

(12) Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas vagy magyar állami részösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses 

hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását.” 

 


