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ÁTSOROLÁSI KÉRELEM 

(benyújtási határidő: 2019. június 26. 16 óra) 
 

(KRE HTJSZ III. 2. Hallgatói támogatásokról és díjakról szóló szabályzat 12. §-a 
alapján önköltséges képzésről magyar állami ösztöndíjas képzésre) 

 

 

Kérelmező adatai:  
 
Név:     ………………………………………………  

Neptun-kód:    ………………………………………………  

Szak:     ………………………………………………  

Munkarend:    ………………………………………………  

Jogviszony kezdete:  ………………………………………………  

 
Kérelmező elérhetőségei: 
 
Lakcím:    ………………………………………………  
 
Telefonszám:   …………………………………………...….  
 
E-mail cím:    ……………………………………………….  
 
 

A tanév során elért korrigált kreditindexem és a teljesített kreditek száma a 

következő: 

2018/2019/1 korr. kreditindex: ________________  

2018/2019/1 tanulmányi átlag: ________________  

2018/2019/1 teljesített kreditek száma: __________  

 

2018/2019/2 korr. kreditindex: ________________  

2018/2019/2 tanulmányi átlag: ________________  

2018/2019/2 teljesített kreditek száma: __________  

(Amennyiben a II. féléves korr. kreditindex a kérelem benyújtásakor még nem áll 
rendelkezésre, akkor azt a sort üresen kell hagyni!)  
 
Kérelmem indokolásául előadom, hogy az elmúlt tanévben – véleményem szerint – a 
többi hallgatóhoz képest kiemelkedő tanulmányi eredményt értem el, ami alapján úgy 
gondolom az átsorolásom lehetséges.  
Büntetőjog felelősségem tudatában kijelentem, hogy  _______ darab fel nem használt 
magyar állami ösztöndíjas félévvel rendelkezem (átsorolás csak a fel nem használt  
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magyar állami ösztöndíjas félévek idejére szólhat, nem vehető át államilag támogatott 
képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett magyar 
állami ösztöndíjas féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók 
esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét).  
 
Tudomásul veszem, hogy az átsorolás a 2011. évi CCIV. törvény 47. § - 48. §, a 
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 61. §-a, 71. §-a és a 10. melléklet valamint a Hallgatói 
Térítési és Juttatási Szabályzata (az SZMSZ III.2. sz. Melléklete) szóló szabályzat 12. 
§ - 16. § alapján történik. Jelen kérelmet a benyújtók közül a korrigált kreditindex 
alapján létrehozott hallgatói rangsor szerint valósul meg.  
 
A kérelmet a Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási idejében lehet személyesen leadni, 
valamint postai úton megküldheti (1042 Budapest, Viola u. 2-4.) illetve elektronikus 
úton csatolt fájlban az ajk.tanulmanyi@kre.hu címre.  
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a határidőn (2019. június 26. 16.00 óra) túl benyújtott 
kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. A kérelem elutasításra kerül! 
 
 
 
Dátum: 2019. ____________  
 
 _________________________ 
 aláírás 
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