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Tisztelt Rektor asszony! 

Tisztelt Rektor úr! 

 
 

A 2020/2021. tanévre az általános felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert 

hallgatók beiratkozásával kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni. Kérem, hogy a lentiekről az intézmény 

valamennyi karát, tanulmányi osztályát tájékoztatni szíveskedjen. 

 

 

1. A hallgatók tájékoztatása a magyar állami ösztöndíj feltételeiről 
Az általános felvételi eljárásban magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert hallgatók számára az 

Oktatási Hivatal a besorolási döntéssel együtt megküldte a jelen levél 1. mellékletét képező dokumentumot. 

 

Tekintettel arra, hogy a hitéleti képzési területre, illetve határon túli képzési helyre felvételt nyert hallgatók nem a központi 

felvételi eljárásban nyertek felvételt, így az Oktatási Hivatal számukra nem küldött besorolási döntést, ezért kérjük, hogy 

ezen hallgatói csoportok részére a beiratkozáskor szíveskedjenek a jelen levél 1. mellékletét képező dokumentumot átadni. 

 

Kérjük továbbá, hogy a jelen levél 2. mellékletét képező dokumentumot, amennyiben ez az intézményükben magyar állami 

ösztöndíjas finanszírozási formára felvett vagy ezen finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók 

tekintetében releváns, szíveskedjenek elérhetővé tenni az érintett hallgatók számára. 

 

A magyar állami ösztöndíjas konstrukció feltételeiről részletes információkat nyújtó tájékoztató anyagunk, amely 

terjedelme miatt nem képezte a besorolási döntés mellékletét, a https://www.oktatas.hu/magyar-allami-

osztondij/altalanos_tajekoztatok oldalunkon érhető el letölthető formában „Részletes tájékoztató a magyar állami 

ösztöndíjas jogviszonyról” címen. 

 

Annak érdekében, hogy a felvételt nyert hallgatók minél szélesebb körben tájékoztatást kapjanak, kérjük, hogy a mellékelt 

dokumentumokat, valamint a „Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról” c. tájékoztatót a helyben 

szokásos módon a beiratkozási időszakban tegyék elérhetővé a felvételt nyert hallgatók számára. Kérjük továbbá ezen 

dokumentumoknak a tanulmányi rendszerben történő megjelentetését, letöltésének biztosítását is. 

 

Az intézményben tanulmányi ügyekkel foglalkozó vezetők, kollégák részére minden magyar állami ösztöndíjjal 

kapcsolatos információ és a dokumentum továbbra is elérhető az alábbi linkeken: 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij  

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/tovabbi_hirek/hosz_tajekoztato_besorolasi_dontes_melleklet  

Valamennyi felsőoktatási intézmény 
rektora részére 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/tovabbi_hirek/hosz_tajekoztato_besorolasi_dontes_melleklet
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2. Nyilatkozat beiratkozáskor 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/D. § (2) bekezdése értelmében az állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról.  

Az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet 10. pontja szerint 

a nyilatkozat szövege a következő: „Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.” 

 

Fontos! A Felsőoktatási Információs Rendszerbe kizárólag abban az esetben jelenthető be a hallgató magyar állami 

ösztöndíjas finanszírozási formában, ha a fentiek szerint nyilatkozatot tett. 

 

 

Budapest, 2020. július 27. 

 

 

Együttműködésüket köszönve és eredményes új félévet kívánva, üdvözlettel: 

 

 

                

 
Dávidné Berka Emese 

főosztályvezető 

 

 
Mellékletek: 

1. Besorolási döntés melléklet (egyoldalas tájékoztató anyag magyar nyelven) 

2. The Hungarian state grant one pager (Besorolási döntés melléklet egyoldalas tájékoztató anyag angol nyelven) 

 

 

 

 

http://uj.jogtar.hu/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/hungarian-state-grant-onepager_200529.pdf
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