
Továbbtanulás jogi kérdései



Jogszabályok, intézményi szabályzatok

Törvények, kormányrendeletek

•  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

• 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

• 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról

• 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

Intézményi szabályzatok:

• Tanulmányi és vizsgaszabályzat

• Az egyes egyetemenkénti hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a 

részükre nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzatok (egyetemenként változhat)

• Diákigazolványok kezeléséről szóló szabályzat



Általános és alapvető információk a hallgatók 
számára

Érdemes tisztában lenni és odafigyelni az alábbiakra:

• A jogszabályok jogokat és kötelezettségeket egyaránt biztosítanak és előírnak mind a 

hallgatók, mind a felső oktatási intézmény részére –  ez szemléletváltást is követel a 

fiatalok részéről, felelősség tudat kialakulása

• A hallgató felnőtt, cselekvőképes magyar állampolgár – döntéseik hosszú távra is 

hatással lehetnek, a jövőbeni életüket és megélhetésüket érintik. – fontos, hogy 

mindenki olyan szakmát/szakot válasszon, amivel a jövőben szeretne foglalkozni. 

(szempont továbbá, a választott szakmával való elhelyezkedési lehetőség, kereslet felmérése stb.)

• Az intézmények egyre inkább szolgáltató cégek mintájára működnek, ők is élnek 

jogaikkal –  mint pl.: határidők, jogkövetkezmények

• Az egyes hallgatókkal való kapcsolattartás kevésbé személyes, mint amit addig 

megszoktak – sőt, szinte valamennyi szolgáltatás elektronikusan érhető el – mint pl.: 

Neptun rendszer (tantárgy-vizsga felvétel, jegy beírás (elektronikus) leckekönyv), 



A hallgatói szerződés
• Az állami ösztöndíjszerződés a hallgató és az állam (az állam nevében az Oktatási 

Hivatal jár el) között jön létre, amelyben

• Az állam kötelezettsége

• a hallgató képzésének költségét részben vagy egészben átvállalja (állami ösztöndíj, 

állami részösztöndíj- államilag finanszírozott képzés)

• A hallgató kötelezettsége: 

• diplomáját a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi pl. egy 3 éves 

alapképzést legfeljebb 4,5 év, azaz 9 félév alatt elvégezni és oklevelet/diplomát szerezni 

(maximum 12 félév támogatott)

• a végzést követő 20 éven belül a támogatott idő kétszereséig hazai 

munkaviszonyt létesít: - magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál 

társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyban, vagy

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell dolgoznia vagy vállalkozási 

tevékenységet folytatnia, ezen feltételek elmaradása esetén JOGKÖVETKEZMÉNY:

• visszafizeti a Magyar Államnak az ösztöndíja vagy részösztöndíja összegét, ha 

oklevelét a megszabott határidőn belül nem szerezte meg, vagy a végzést követően, 

a megadott idő alatt nem volt a szerződésben meghatározott idejű hazai 

munkaviszonya.



A hallgatói szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítésének 
konkrét esetei és a joghátrányok:

- Ha a hallgató nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit , 

     a képzési költség összegét vissza kell térítenie

-  A képzési idő másfélszeresén belül nem szerez oklevelet

- Az oklevelét megszerzi, de azt követően a szerződés szerinti hazai         

munkavállalási kötelezettséget nem teljesíti            

 

A visszatérítés összege az állami ösztöndíjas hallgató esetében a képzése 

önköltségének fele, állami részösztöndíjas hallgató esetén az önköltség 

negyede

A hallgatói ösztöndíjszerződés megszűnése

• A támogatott hallgató teljesítette kötelezettségeit (időben megszerzett oklevél, hazai 

munkaviszony) vagy az Nftv alapján mentesült alóluk.



Kivételek a hallgatói szerződés alól:

•A hitéleti képzésben résztvevőket a hazai munkaviszony létesítésére 

vonatkozó szabályok nem érintik

•A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói a közszolgálati ösztöndíjat vehetik 

igénybe, ennek feltételeit nem az állam, hanem az egyetem határozza meg

A hallgatói ösztöndíjszerződés megkötésének folyamata

• Az állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas képzésre besoroltak tájékoztatást kaptak az 

•Oktatási Hivataltól (OH)

•A szerződés általános szövege egyrészt elérhető a http://www.felvi.hu/ oldalon

• Az e-felvi szolgáltatás személyes oldalán („Én felvim”) elérhető a saját szerződés 

szövege

• Aláírás kizárólag az intézményben, 3 példányban, a személyi adatok ellenőrzése után

• Aláírás meghatalmazással is lehetséges –  az OH által biztosított formanyomtatványon

• Személyes és képzési adatok módosíthatók – csak változás bejelentővel 

•A szerződés megkötése a hallgatói jogviszony létrejöttének feltétele

http://www.felvi.hu/


A diákhitel – DH1 és DH2
Általános információk a diákhitelről

• Nincs hitelbírálat, nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség.

• Minden 40 év alatti, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező felsőoktatásban tanuló 

igénybe veheti. (magyar állampolgár, menekültként elismert, valamint bevándorolt vagy 

letelepedett jogállású személy, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy)

• a hitel felvétel feltétele, hogy a hallgató :

-Felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, 

-Lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,

-Tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett 

-    A hallgatói hitel igénylésekor nincs érvényes, azonos hitelcélú felhasználást biztosító 

hallgatói  hitel-, vagy kölcsönszerződése a Diákhitel szervezettel.

Nem jogosult hallgatói hitelre az a hallgató, akinek korábban kötött hitel- vagy 

kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hiteltartozása van.

• a jogosultsági idő tizenegy tanulmányi félév, félévenként 5 tanulmányi hónap

• Mint minden hitel, a diákhitel is kamatozik (változó kamatozású), a kamatszámítás kezdő 

napja a hallgatói hitelszerződés alapján történő hitel folyósításának első napja.

• a hitelszerződés megkötése írásban történik, a Diákhitel szervezettel.



A diákhitel – DH1 és DH2
A Diákhitel1 (szabad felhasználású) főbb jellemzői:

• A Diákhitel1 bármire szabadon elkölthető – azt a hallgató által megadott számlára utalják 

át.

• Egy szemeszterre (tanulmányi félév) maximum 250 000.- (tanulmányi hónaponként 50 

000.- ) forint igényelhető, havi részletekben vagy szemeszterenként egy összegben.

• A Diákhitel1 változó kamatozású. Továbbá a szabad felhasználású hitelt igénybe vevő 

hallgató általános kamattámogatásban nem részesül 

•Magyarországi és külföldi tanulmányokhoz is igénybe vehető (EGT országokban, itthon 

elismert képzés)

A Diákhitel2 (kötött felhasználású)  főbb jellemzői:

• A Diákhitel2 kizárólag az önköltségre költhető – azt közvetlenül az intézménynek utalják 

át.

• A felvehető összegnek nincs felső határa. Akkora összeget vehet fel az állami 

részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény 

felé fennálló fizetési kötelezettsége .

• A Diákhitel2 állami kamattámogatással működik. Az ügyfél által fizetendő kamat évi 2%, 

a fennmaradó kamatrész különbözetét az állam havonta egészíti ki.

• Csak magyarországi tanulmányokra vehető igénybe.



A hallgatói hitel igénylése
Amennyiben a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll egy időben hallgatói 

jogviszonyban, hiteligénylését az általa választott intézménnyel fennálló jogviszony 

alapján kezdeményezheti.

A felsőoktatási intézmény a Diákhitel szervezettel együttműködve köteles kialakítani a 

hallgatói jogviszony igazolásának rendjét ( megjelöli  a hallgatói hitellel foglalkozó 

szervezeti egység megjelölését, a felső oktatási intézmény a hitel folyósítására vonatkozó 

adatokat szolgáltat a Diákhitel szervezet részére)

A hitelfelvevő a hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó, magyar nyelvű hitelszerződést 

a Diákhitel szervezet üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint köteles kitölteni és 

eljuttatni a Diákhitel szervezet részére  

A hitelfelvevő szeptember 30.-áig, illetve február 28.-áig dönthet az igényelt hitelösszeg 

mértékének megváltoztatásáról.

Amennyiben a hitelfelevő a hallgatói hitel összegét, igénybevételének gyakoriságát 

módosítani kívánja, módosítási kérelmet a Diákhitel szervezet üzletszabályzatban 

meghatározott módon és határidőben kell eljutassa a Diákhitel szervezet részére.

.



 Az előtörlesztés céljának a megjelölésével, a hitelszerződés fennállása alatt 
bármikor, átutalás útján forintban előtörlesztés teljesíthető.

 Az önkéntes előtörlesztés elszámolásának időpontja a Diákhitel szervezet 
számláján történő jóváírás napja.

A hitelszerződés megszűnik:

- Ha a hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette
- Ha a hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 

szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt
- Hitelfelvevő halálával
- Hitelfelvevő általi felmondással
- A Diákhitel szervezet általi felmondással
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