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felsőoktatásban



Finanszírozás – Állami 
ösztöndíjas1

 Ki jogosult? - Aki eléri az állami ösztöndíjas 

ponthatárt.

 Milyen kötelezettségekkel jár?

 Oklevelet szerezni a képzési idő másfélszerese 

alatt.

 Ledolgozni az államis féléveket a végzést 

követő 20 évben. – Hallgatói 

Ösztöndíjszerződés (HÖSZ)

 Ledolgozás hiányában visszafizetni a képzés 

költségeit



Finanszírozás – Állami 
ösztöndíjas2

Mentesülhetek-e a visszafizetés alól? 

Igen, ha:

 egy, vagy két félév(!) után szakítom meg a tanulmányokat.

 egészségügyi indokok alapján



A magyar állami ösztöndíjas 
életút

0 5 25

0 5 25

0 5 25

Tanulmányi 

szakasz 

5 év

Munkavállalási 

szakasz 

20 év

Pénzügyi szakasz 

(részletfizetés) 

15 év



Ha nem szerzek oklevelet…



„Rövid munka”

Képzés
sikertelen megszűnése

Automatikus hazai 
munkaviszony-

fenntartási 
kötelezettség

(tanulmányi idővel 
megegyező idő + 2 év!)



„Rövid munka”

 Mikor kell kezdenem a ledolgozást?

 2 éven belül mindenképpen

 Hogyan ellenőrzik, hogy (hol) dolgozom?

 NAV, OEP stb.

 Mi történik, ha csak részben dolgozom le?

 fennmaradó időszak 50%-át kell visszafizetnem!

 Ha közben újra jelentkezem?

 Kérelmeznem kell a „rövid munka” felfüggesztését



HÖSZ - GYÍK

Az iratkozási lapon nyilatkozik a hallgató –
nincs szerződés!!!

 1 félév = 150 nap

 Csak az aktív félévek számítanak

Az önköltség a Felvételi Tájékoztatóban 
megjelenő féléves összeg

 Egy aktív államis félév után már vonatkozik 
a hallgatóra a HÖSZ!



Finanszírozás – Önköltséges

 Mennyi az összeg? – Felvételi tájékoztató 

tartalmazza

 Mikor kell befizetni? – Intézményenként eltérő 

ütemterv szerint.

 Kaphatok-e mérséklést/mentességet? –

Intézményenként eltérő, de nem jellemző.

 Mi történik, ha nem fizetek? – Jogviszony 

megszüntetés.



Finanszírozás – Átsorolás

 Tanév végén, mindkét irányban, tanulmányi 

eredmény alapján

 Államira való átkerülést a megüresedett helyek 

száma befolyásolja

 Az államira átsorolt hallgatóra vonatkoznak a 

HÖSZ feltételei



Képzési terület Súlyozott tanulmányi átlag
(Kredit*Érdemjegy/Teljesített kredit)

bölcsészettudomány 3,25

gazdaságtudományok 3,00

informatika 3,00

műszaki 3,00

művészetközvetítés 3,25

pedagógusképzés 3,25

sporttudomány 3,25

társadalomtudomány 3,25

természettudomány 3,00

Átsoroláshoz szükséges átlagok 2020-ban



Változás – Emelt érettségi!!! 

A felvételi követelmény bármely 
emelt szintű érettségi vizsgával 

teljesíthető

A felvételi követelmény azonos 
az érettségi pontok számításához 

előírt érettségi vizsgatárggyal

• gazdaságtudományok 
(alapképzések)

• informatika,
• jogi (alapképzés),
• az orvos- és 

egészségtudomány 
(alapképzések)

• pedagógusképzés
• sporttudomány (kivéve edző)

• bölcsészettudomány
• gazdaságtudományok 

(osztatlan képzés és 
alkalmazott közgazdaságtan 
alapszak)

• jogi (osztatlan képzés)
• műszaki
• orvos- és egészségtudomány 

(osztatlan képzés),
• társadalomtudomány
• természettudomány
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Információk

https://sek.elte.hu/
tkk.elte.hu/

https://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakk

ereso
https://www.diplomantul.hu/

felveteli@sek.elte.hu

facebook.com/elte.sek
Insta: #eltesavaria


