
Tájékoztatás a képzési idő túllépésének következményeiről 
 

Tisztelt Hallgató!  

 

Ezen levéllel felhívjuk a figyelmét, hogy költségtérítéses illetve önköltséges képzési formába kerül át 

az a hallgató, aki: 

- egy adott képzési szinten folytatott tanulmányai során túllépi a képzéséhez kapcsolódó képzési idő + 

két félévet 

 

6 féléves BSc képzés esetén 9. félévtől, 

7 féléves BSc (mérnöki) képzés esetén 10. félévtől,  

MSc képzésnél 13. félévtől vagy képzési idejének függvényében (5., 6., 7., 8. félévtől), vagy  

 

- kimerítette a tizenkét félév támogatási időt. 

 

Az a hallgató, aki túllépte egy adott fokozat megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő+két 

félévet vagy kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt, tanulmányait a 2018/2019. tanév II. 

félévétől költségtérítéses illetve önköltséges képzésben folytathatja.  
 

2011. évi CCIV. törvény - 28. Az állam által támogatott tanulmányok időtartama. Besorolás, átsorolás. 
47. § (1) Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét 

féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a 

továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben 

vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 

 (3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet 

hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban 

igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott 

fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja 

akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki. 

(4) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel 

megnövelheti. 

(5) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató 

bejelentkezett. 

 (7) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban 

szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami 

(rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) 

képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal 

támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. 

(8) Ha a hallgató kimerítette az e §-ban meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási időt, csak 

önköltséges képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban. 
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