
Tájékoztató a hallgatói szerződésről 

 

Az állam azokkal a felvételt nyert jelentkezőkkel, akik magyar állami ösztöndíjas, vagy magyar állami 

részösztöndíjas képzésben kívánnak tanulni a felsőoktatásban, hallgatói szerződést köt.  

 

A magyar felsőoktatási intézmények minden olyan jelentkező befogadására és képzésére nyitottak és 

képesek, akik megfelelő felkészültség birtokában jelentkeznek és elérik a jogszabályban meghatározott 

minimum 240 pontot. A korábbi tanulmányaik alapján a legkiválóbb teljesítményt bizonyító jelentkezők 

számára az állam lehetőség biztosít arra, hogy állami ösztöndíjasként, térítésmentesen tanuljanak az 

egyetemeken és főiskolákon. Akik nem érik el azt a teljesítmény szintet, amellyel bekerülhetnek az állami 

ösztöndíjas keretszámba, de attól csak kis mértékben maradtak el, azoknak lehetőségük van arra, hogy 

részösztöndíjas finanszírozási formában tanuljanak, ami azt jelenti, hogy a tanulmányi költségeiknek az 

50%-át az állam fedezi. Akik felsőoktatási tanulmányaik során vállalják a költségviselést akár 

részösztöndíjas, akár önköltséges formában, azok számára a kormány megteremtette a kamattámogatott 

diákhitel felvételének a lehetőségét. 

 

A felsőoktatási törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint állami ösztöndíjjal vagy állami 

részösztöndíjjal támogatott képzés esetében a beiratkozás előfeltétele a hallgatói szerződés megkötése.  

 

Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott hallgató köteles: 

- meghatározott időn belül, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet,  

- az oklevél megszerzését követő húsz éven belül – jogszabályban meghatározott kivételekkel – az általa 

állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő 

időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt 

eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy 

magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony) 

vagy 

- átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított állami 

ösztöndíj vagy állami részösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a magyar államnak, ha az első 

pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami ösztöndíjjal vagy állami 

részösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy 

- visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a magyar állam által folyósított állami ösztöndíjnak 

vagy állami részösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó 

napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét 

a magyar államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a második pont 

szerint hazai munkaviszonyt. 

 

A hallgatói szerződést a hallgató és a magyar állam nevében eljáró Oktatási Hivatal köti meg. A hallgatói 

szerződés határozatlan időre jön létre, melyben az állam vállalja a hallgató képzésének megfelelő arányú 

finanszírozását, a hallgató pedig vállalja a hallgatói szerződésekről szóló kormányrendeletben meghatározott 

kötelezettségei teljesítését. 

 

A hitéleti képzésben részt vevő állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas hallgatót a második és a 

negyedik pontban foglaltak nem érintik. Határon túli magyarok a második pontban foglalt kötelezettséget a 

származási országban is teljesíthetik. 

 

Amennyiben a hallgató párhuzamosan szerez több oklevelet állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal 

támogatott képzésekben, úgy kötelezettségeinek teljesítését az első oklevél megszerzésétől, de az összesen 

felhasznált támogatási időt alapul véve kell számítani. 

 

A hallgatói szerződés megszűnik, amennyiben a magyar állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas 

hallgató szerződéses kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése alól a hallgatói szerződésekről szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint mentesült. 

 

Budapest, 2012. január 20. 
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