NYILATKOZAT
az államilag támogatott félévek számáról, és más intézményben, karon,
szakon, tagozaton fennálló hallgatói jogviszonyról

……………………………………………… (név), szül.:………………………………… (hely)
………. (év)…………….. (hó) ……… (nap), anyja neve: ………………………………………,
a Debreceni Egyetem Műszaki Karra felvett, …………………………………… szakra, nappali/
levelező (húzza alá!) tagozatra beiratkozott hallgató, büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, a Műszaki Kar más szakán, tagozatán vagy más felsőoktatási intézményben,
karon, szakon, tagozaton korábban államilag támogatott képzésben megkezdett félévek
számáról, valamint a más intézményben, karon, szakon egyidejűleg történő beiratkozásról (aktív
félévről), vagy az ott szünetelő hallgató jogviszonyról (passzív félévről) a 2011/2012. tanév 1.
(őszi) félévében.
A Felsőoktatási törvény 55.§ (2) szerint a támogatási időbe be kell számítani a megkezdett
államilag támogatott félévet is.

I. Nyilatkozat a megkezdett államilag támogatott félévek számáról:
Államilag támogatott első alapképzésben korábban részt vett-e már? …………...………
Ha igen, nevezze meg:
(1)…………………………………...…… (intézmény) ……………………………………. (kar)
…………………………………..……………. (szak). A megkezdett félévek száma: …………..
Mettől-meddig: ………/…….… tanév ……… .félévtől …........./………. tanév …….. . félévig,
továbbá:

………/……… tanév ……… .félévétől, …......../………. tanév …….. . félévéig.

(2) …...…………………………...……… (intézmény) ……………………………………. (kar)
……………………………………..…………. (szak). A megkezdett félévek száma: …………..
Mettől-meddig: ….……/……… tanév ……… .félévtől …........./………. tanév …….. . félévig,
továbbá:

………/……… tanév ……… .félévétől, …......../………. tanév …….... . félévéig.

(3) …...………………………………...… (intézmény) ……………………………………. (kar)
…………………………………..……………. (szak). A megkezdett félévek száma: …………..
Mettől-meddig: ………/….…… tanév ……… .félévtől …......../…….…. tanév …….. . félévig,
továbbá:

………/……… tanév ……… .félévétől, …......../………. tanév …….... . félévéig.
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II. Nyilatkozat más intézményben/karon fennálló hallgatói jogviszonyról:
Az 51/2007. Korm. rendelet 10.§ (7) alapján: „a hallgató … egyidejűleg csak egy felsőoktatási
intézménytől kaphat támogatást. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet
ezekben a támogatásokban, amellyel előbb létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt.”
Nyilatkozom, hogy a 2011/2012. tanév 1. félévében nem áll fenn hallgatói jogviszonyom a
Debreceni Egyetem Műszaki Karán kívül más intézményben, karon, szakon, tagozaton:
……………………………….…………
hallgató aláírása
Nyilatkozom, hogy a 2011/2012. tanév 1. félévében a DE Műszaki Karon kívül fennálló
hallgatói jogviszonyom van az alábbi intézményben, karon, szakon:
(1)……………………………………… (intézmény) ……………………………………. (kar)
…………………………………..…………. (szak). A 2011/2012. tanév 1. félévében:
beiratkozok (aktív félév) / a jogviszonyom szünetel (passzív félév). A megfelelőt húzza alá!
(2) …...………………………………… (intézmény) ……………………………………. (kar)
…………………………………..…………. (szak). A 2011/2012. tanév 1. félévében:
beiratkozok (aktív félév) / a jogviszonyom szünetel (passzív félév). A megfelelőt húzza alá!

ENNEK A RÉSZNEK A KITÖLTÉSE MINDENKINEK KÖTELEZŐ!
Fegyelmi és büntetőjogi felelősség terhe mellett nyilatkozom, hogy az államilag támogatott
hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó támogatásokat az alábbi intézményben veszem
igénybe:
………………………………. (intézmény)………….…………… (kar)…………...…….. (szak)
Kelt: ……… (év) ……… (hó)…….. (nap)

…………………………………….
hallgató aláírása
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