
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁTMENETI SAJÁTOS TANULMÁNYI ÉS 

VIZSGASZABÁLYOZÁSA A 2021/2022-ES TANÉV ŐSZI SZEMESZTERÉRE 

2021. szeptember 17. 

 

A 2021/2022-es tanév őszi szemeszterének lefolytatására vonatkozó tanulmányi és 

vizsgaszabályokat a Hallgatói követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) tartalmazza. Jelen 

tanulmányi és vizsgaszabályozás1 (a továbbiakban: TVSZ) az önköltséges képzésre történő 

átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos szabályokat 

tartalmazza.  

  

 
1 Hatályos: 2021. szeptember 20. napjától. 

https://www.elte.hu/ELTE_SZMSZ_II


 

 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

II. KÖTET 

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

SAJÁTOS SZABÁLYAI AZ ÖNKÖLTSÉGES 

KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSRÓL 

SZÓLÓ 531/2021. (IX. 14.) KORM. 

RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA 

KOMMENTÁR 

5. „A HKR 41/B. § kiegészül az alábbi 

bekezdésekkel:  

(9) Az önköltséges képzésre történő 

átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: átsorolási 

rendelet) végrehajtásával kapcsolatos 

sajátos rendelkezéseket jelen szakasz (10)-

(12) bekezdései tartalmazzák. 

 

(10) Az átsorolási rendeletben érintett 

személyek közül azok, akiknek a hallgatói 

jogviszonya megszűnt, 2021. szeptember 

22-ig nyilatkozhatnak arról, hogy hallgatói 

jogviszonyukat fenntartják-e. 

 

(11) Azok a hallgatók, akik  

a) a (10) bekezdés alapján a hallgatói 

jogviszonyuk fenntartásáról nyilatkoztak,  

b) a 2021/2022-es tanév őszi félévében 

tanulmányaikat szüneteltetik,  

c) a 36. § szerinti bejelentést még nem 

tették meg, 

2021. szeptember 30-ig nyilatkozhatnak a 

tanulmányaik folytatásáról (regisztráció), 

valamint vehetnek fel kurzusokat a 

versenyjelentkezés szabályai szerint.  

 

(12) A (11) bekezdés alapján kurzust felvevő 

hallgatók a 2021. szeptember 27-étől a 

szorgalmi időszak végéig tartó időszakban 

összesen egy alkalommal hiányozhatnak a 

66. § (1) c) pontjában meghatározott 

jogkövetkemény nélkül. 

A tanulmányi teljesítményük miatt 

önköltséges finanszírozási formára 

átsorolt hallgatók a kormányrendelet 

értelmében mégiscsak állami ösztöndíjas 

formában folytathatják a tanulmányaikat. 

Igaz ez azokra is, akiknek az önköltséges 

finanszírozási formára történő átsorolás 

miatt szűnt meg a hallgatói jogviszonyuk. A 

volt hallgatók esetében a jogviszony 

visszaállítására a volt hallgató egyetértése 

esetén kerülhet sor, ezért nekik erről 

nyilatkozatot kell tenniük. 

 

Az Egyetem biztosítja az érintettek 

számára a tanulmányi előrehaladást, ezért 

speciális szabályokat alkot a pótlólagos 

regisztrációra és kurzusfelvételre, valamint 

– tekintettel a szorgalmi időszak 

előrehaladott voltára – a lehetséges 

hiányzásokra. 

 


