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Beérkezés dátuma:_______________________   Iktatószám:_______________________ 

 

 

KÉRELEM  
 

ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRŐL MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT KÉPZÉSRE 

TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSHOZ 
 

1. A kérelmező adatai 

név: 

szak(ok), szakirány(ok), évfolyam(ok), főtárgy tanár: 

születési hely, idő: 

anyja neve: 

lakcím: 

értesítési (posta)cím: 

értesítési (mobil)telefonszám: 

értesítési e-mail cím: 

 

 

2. A kérelem tárgya és indoklása 

Azzal a kérelemmel fordulok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

oktatási rektorhelyetteséhez, hogy a 20_____/____ tanév ____ félévétől magyar állami ösztöndíjas 

hallgatóként folytathassam tanulmányaimat az Egyetem _____________________________________ 

_________________________________________________________________ szakán/szakirányán. 

 

Jelen kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozom arról, hogy tanulmányaim során eddig _____ 

támogatott félévet használtam fel.  

Egyidejűleg nyilatkozom arról is, hogy az átsoroláshoz szükséges tanulmányi feltételeket 

maradéktalanul teljesítettem.  

 

Indokaim (adott esetben): ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Kelt: __________, ________év ____________ hónap ____napján 

 

 

 _________________________________ 

 a kérelmező aláírása 
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3. Tanulmányi feltételek – az Oktatási és Tanulmányi Osztály tölti ki! 

A hallgató támogatott féléveinek száma: ______, ebből az átsorolással érintett képzésen igénybevett 

támogatott féléveinek száma: ________ 

 

A hallgató az adott képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonya tekintetében _______ aktív félévet 

teljesített az Egyetemen. 

 

A hallgató a két utolsó aktív féléve átlagában – 2 féléves képzés esetében az utolsó aktív félévben – 

- a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz, kötelezően választható modul tantárgyaihoz 

tartozó kreditek legalább 40%-át sikeresen teljesítette: igen/nem,  

- a teljesített tantárgyak között – a zeneművésztanár szak 2 féléves képzései kivételével – legalább egy 

félévig főtárgy vagy főtárgyi jellegű tantárgy is volt: igen/nem,  

- a hallgató által teljesített fenti tantárgyak, különösen a főtárgyi vagy főtárgyi jellegű tantárgyak 

eredménye többségében jeles: igen/nem, 

- egyéb megjegyzés (adott esetben):__________________________________________________ 

 

Kelt: __________, ________év ____________ hónap ____napján 

 
 

                                                                                            _________________________________ 
 oktatási és tanulmányi osztályvezető 

         

 

 

TUDNIVALÓK 

az Átsorolási kérelem kitöltéséhez 

 

1. A jelen kérelem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet 

Hallgatói Követelményrendszer III. rész, Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 8. §-a és 9. 

§-a alapján önköltséges képzésről magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre történő átsorolás 

kezdeményezésére szolgál.  

2. A TJSZ 8. § (2) bekezdése alapján az állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolás az alábbi szempontok az 

irányadóak: 

a) a hallgató az adott képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonya tekintetében legalább két – 2 féléves képzés 

esetében egy – aktív félévet teljesített az Egyetemen, továbbá 

b) a hallgató két utolsó aktív féléve átlagában – 2 féléves képzés esetében az utolsó aktív félévben – az 

ajánlott tantervben meghatározott kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz, kötelezően 

választható modul tantárgyaihoz tartozó kreditek legalább 40%-át sikeresen teljesítette, és e tantárgyak 

között – a zeneművésztanár szak 2 féléves képzései kivételével – legalább egy félévig főtárgy vagy 

főtárgyi jellegű tantárgy is volt, 

c) a b) pont szerinti tantárgyak, különösen a főtárgyi vagy főtárgyi jellegű tantárgyak eredménye 

többségében jeles. 

3. A TJSZ 8. § (4) bekezdése alapján nem vehető át állami ösztöndíjas képzési formára az az önköltséges 

hallgató, akinek a korábban igénybe vett magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott féléveinek száma 

kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét. 

4. A kérelem 1. és 2. pontját a hallgatónak kell kitöltenie. 

5. A kérelem 3. pontját az Oktatási és Tanulmányi Osztály tölti ki.   

6. A kérelem benyújtási helye: az Oktatási és Tanulmányi Osztályon Sztebel Andreánál (Ligeti György épület, 

Budapest, Wesselényi u. 52., fszt. 013. szoba). 

 


