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Rektor 

 Ikt. sz: OE-RH 958/2021 

 Kelt: Budapest, 2021. 09.17. 

8/2021. (IX. 17.) Rektori Utasítás  

az Óbudai Egyetemen az önköltséges képzésről történő átsorolásról 

Magyarország Kormánya a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) 

bekezdése alapján kiadott, az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm.rendelete 

értelmében a fenntartó Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma egyetértésével az Óbudai 

Egyetemen az alábbi eljárásrendet rendeljük el. 

1. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formára kell átsorolni 2021. október 15-éig azt a korábbi 
magyar állami ösztöndíjas hallgatót, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át 
önköltséges képzési formára. Az Óbudai Egyetem új átsorolási döntésével (határozat) értesíti az érintett 
hallgatókat. Amennyiben a hallgató nem ért egyet az átsorolási határozattal, a TVSZ vonatkozó szabályai 
alapján jogorvoslattal élhet. (felelős: Tanulmányi Iroda) 

2. Nem sorolható át magyar állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzési formára az 1. pontban foglalt 
átsorolásra tekintettel. 

3. Azon korábbi magyar állami ösztöndíjas volt hallgatóknak, akik a 2020/2021-es tanév eredményei alapján 
kerültek átsorolásra önköltséges képzési formára nyilatkozniuk kell, hogy kérik-e magyar állami 
ösztöndíjjal támogatott képzési formára az átsorolásukat. Tanulmányuk folytatása esetén a hallgatói 
jogviszonyuk folyamatosnak tekintendő. Az érintett hallgatókat a Tanulmányi Iroda elektronikus formában 
értesíti. Az elfogadó nyilatkozat a díjmentesen benyújtható rendkívüli átsorolásról szóló kérvényben tehető 
meg. A kérvény elbírálása kari hatáskörben történik. Az elfogadó nyilatkozat megtételére 2021. 
szeptember 29. napjáig van lehetőség. (felelős: dékán, Tanulmányi Iroda) 

4. Azon hallgatókat, akik a 2020/2021-es tanév eredményei alapján kerültek átsorolásra önköltséges képzési 
formára és kérték hallgatói jogviszonyuk szüneteltetését (passzív félév), az 1. pont értelmében magyar 
állami ösztöndíjjal támogatott képzési formára kell átsorolni, azonban elektronikusan, a díjmentes 
rendkívüli átsorolásról szóló kérvényben kérelmezniük kell a hallgatói jogviszonyuk folytatását. A kérvény 
elbírálása kari hatáskörben történik. A kérvény benyújtásának jogvesztő határideje: 2021. szeptember 29. 
(felelős: dékán, Tanulmányi Iroda) 

5. Az 1. pontban érintett hallgatók által befizetett önköltségi díjak visszafizetésre kerülnek, a kiírt, de be nem 
fizetett önköltségi díjak törlésre kerülnek legkésőbb 2021. október 15. napjáig. (felelős: Neptun Iroda) 

6. Az 1. és 3. pontban érintett hallgatók ezen Rektori utasítással kapcsolatos minden egyéb kérelmüket 
elektronikusan a díjmentes rendkívüli átsorolásról szóló kérvényben tudják megtenni. A kérvény 
benyújtásának jogvesztő határideje: 2021. szeptember 29. (felelős: Neptun Iroda) 

7. Az önköltséges képzésre történő átsorolásról szóló 531/2021. (IX. 14.) Korm.rendelet vonatkozásában 
felmerülő további kérelmek benyújtására is elektronikusan, a díjmentes rendkívüli átsorolásról szóló 
kérvény használatával van lehetőség. Az elbírálás minden esetben méltányosan, a jogszabályi kereteknek 
megfelelően történik. (felelős: dékán) 
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8. A pótlólagos kurzusfelvételt az Egyetem a jelenlegi kapacitásának függvényében tudja biztosítani.  

9. A 2021. szeptember 29-ét megelőző hiányzás az 1. és 3. pontban érintett hallgatók számára igazoltnak 
tekintendő, azonban ha a hallgató hiányzásai valamely kötelezően látogatandó tárgyból meghaladják a 
tárgy félévi összóraszámának 30%-át, úgy aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphatnak. 

10. A félév sikeres lebonyolítása és teljesítése érdekében javasoljuk, hogy a kérelemre nyitva álló határidőt 
ne várják ki a hallgatók, nyilatkozataikat és kérvényüket a számukra létrehozott felületen minél hamarabb 
tegyék meg! 

Jelen utasítás 2021. szeptember 17. napján lép hatályba és a koronavírus-világjárvány  elleni  védekezésről  szóló  

2021.  évi  I.  törvény  hatályvesztésekor  hatályát  veszti.  

 

 Prof. Dr. Kovács Levente  
 rektor 
 s.k. 
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