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Tájékoztató 
az állami támogatással igénybe vett félévekről szóló nyilatkozat kitöltéséhez 

 
 
 
A magyar állami ösztöndíjas képzésben igénybe vehető félévek számáról a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. 
törvény 47. §-a rendelkezik. Ez alapján egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar 
állami ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a – hallgatói jogviszonyban végzett – felsőfokú 
szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. Az adott szakhoz 
felhasználható támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott szak képzési ideje, a 6 féléves alapképzést 
tehát legfeljebb 8 félévig lehet magyar állami ösztöndíjas képzésben végezni. Ha a hallgató ezen támogatási idő alatt sem 
tudja befejezni tanulmányait, azt csak önköltséges képzési formában folytathatja, függetlenül attól, hogy a teljes, tizenkét 
félévnyi támogatási idejéből még nem használta föl az összeset. 
 
A tizenkét féléves támogatási időkeretbe bele kell számítani a megkezdett, de be nem fejezett, államilag támogatott félévet is, 
kivéve ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet.  
 
Az adott szakra fordított támogatási időbe az azonos szakon korábban már igénybe vett támogatási időt bele kell számítani. 
Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott szakon tanulmányait nem fejezte be, azaz nem szerzett 
abszolutóriumot, a tanulmányait e szakon önköltséges formában folytathatja akkor is, ha a tizenkét féléves támogatási időt 
egyébként még nem merítette ki. 
 
A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a 
felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta 
másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a 
felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el.  
 
Magyar állami ösztöndíjas képzésben – beleértve a hallgatói jogviszonyban végzett felsőoktatási szakképzést is – akár 
ugyanazon intézményben és akár ugyanazon képzési ciklusban is lehetséges egyidejűleg több szakon is tanulmányokat 
folytatni, azonban a különböző szakokon párhuzamosan (egy időben) teljesített félévek külön-külön is csökkentik a 
rendelkezésre álló támogatási időt.  
 
A felsőoktatásban szerzett oklevél (fokozat és szakképzettség) megszerzése nem zárja ki a magyar állami ösztöndíjas 
képzésben való részvételt.  
 
Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére álló tizenkét féléves támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathat 
tanulmányokat a felsőoktatásban, függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban hozott besorolási határozat – figyelemmel a 
felvételkor még esetleg rendelkezésre álló támogatási időre – egy tanévről rendelkezik.  
 
 

 
 
A jelen Nyilatkozat kitöltése során – nevének és Neptun kódjának beírása után – aláhúzással kell jelölnie, hogy volt-e 
Magyarországon hallgatói jogviszonya felsőoktatási intézményben. A felsőfokú szakképzésben való részvételt csak abban az 
esetben kell figyelembe venni, ha az hallgatói jogviszonyban zajlott valamely főiskola vagy egyetem szervezésében (a 
tanulmányokat igazoló dokumentumokat a főiskola/egyetem adta ki), nem pedig tanulói jogviszonyban. 
 
Ha Ön folytatott már felsőoktatási intézményben tanulmányokat, a Nyilatkozatban mind az összes, mind az államilag 
támogatott féléveinek számáról nyilatkoznia kell, függetlenül attól, hogy az adott félévet befejezte-e vagy sem. Akkor is 
szükséges a félévekről nyilatkoznia, ha a tanulmányait oklevéllel vagy – felsőfokú szakképzésben – bizonyítvánnyal nem 
fejezte be, így szakképzettséget sem szerzett.  


