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a költségtérítéses/önköltséges hallgatók
áll a milag támogatott/állami ösztöndíj as helyre történő átso rolásá

na

k

cl.iárásáról
I. A nemzetközi igazgatási BA, valanrint a jogász osztatlan MA szakos költséqtérítéses
hallgatók a 20I6l20I]. tanév őszi szemeszterére vonatkozóan átsorolási l<érelmet
nyújthatnak be a 2016' jÍrnius 20. és júlir'rs 04. közötti időszakban. Azok a hallgatól<, akik
korábbi tanulmányaik során már elhasználták a törvény szerint rendelkezésl.ikre á11ó államilag
támogatott féléveket,ill" az adoÍt szakon a képzésiidőn felül legalább két államilag
támogatott íélévet,Vagy ugyallazoll szirrtű képzésberrállami1ag tárnogatottként már legalább
abszolrrtóriumot szereztek, nem sorollratók át költségtérítésesrő1 államilag támogatott
státuszra.

Az igazságügyt igazgatási BA, a I(özszolgálati BA, valamint a jogász, osztatlan MA szakos
ötJkj)ltséges hallgatók a 201612017. tanév őszi szemeszterére vonatkozóan átsorolási
lrérelmet nyújthatnak be a 2016. június 20. és iúlius 04. kozötti idősz'akb-al Azok a
hallgatók' akik korábbi tanulmányaik során már elhasználták a törvény szerint
rendelkezésükre álló államilag támogatott feléveket, ill' az adott szakorr a képzésiidon leltil
II.

legalább két államilag támogatott félévet,nem sorolhatók át önköltségesrol állami ösztöndíjas
státuszra.

III. Az átsorolási kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani. A kórelem
benyújtásának lépései
1) A felső menüsorban válassza ki az tigyitttézés/ Átsoroltísi kérelem mentipontot!
2) Nyomja meyazÁtsorolds kérésegombot!
3) Ha a kérelem benyújtását regisztrá]ta a rendszer, akkor a következo üzenet jelerrik meg
a felületen:
',Az átsorolá'si kérelent sikeresen íttktlldve"'
:

IV' A kérelmeket a HTJSz 28. $ (1) bekezdése és a TVSz 2. s (2) bekezdése alapján

tanulmányi dékánhelyettes bírálj a el.

a

Y. Az eljárás díjtalan. A hallgatók

a

Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítésta kérelmek

elbírálásáról.

VI' A fentiek szerint átsorolt hallgatók a Neptun rendszerben államilag

támogatott lállami
kiírást. Az állami
nem
kapnak
költségtérítési
díj/onköltség
ösztöndíjas státuszba kerülnek' és
ösztöndíjas státuszt elnyero hallgatÓknak a következó félévretörténő bejelentkezésükkor
írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy vállalják a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésfeltételeit'
Budapest, 201'6.június 20'
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