Tanulás Magyarországon
A magyar oktatási rendszer

Forrás: http://www.observatory.org.hu/wp‐content/uploads/2013/04/CR_2012_hun_final.pdf
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Az óvodai nevelés (ISCED 0 – 1)
Az óvodai nevelés a gyermekek 3 éves korában kezdődik és legfeljebb 7 éves korukig
tart. Az óvodai nevelés hároméves kortól kötelező. Az általános iskolára történő
felkészítés az óvoda utolsó évében, a nagycsoportban kezdődik.

Alapfokú oktatás (ISCED 1 + 2)
Magyarországon az általános iskolai oktatás nyolc évig tart és két, általában négy
éves ciklusra osztható. A gyermekek 14 éves korukig járnak általános iskolába, majd
ezt követően középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanárok mind az általános
iskolában, mind a középiskolában a Nemzeti Alaptanterv alapján alakítják ki
tantervüket. Az aktuális Nemzeti Alaptanterv szövege a 10/2012. (VI. 4.) Korm.
Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról c. rendeletben
érhető
el:
http://www.budapestedu.hu/data/cms149320/MK_12_66_NAT.pdf
(hatályos 2013. január 1‐től).

Középfokú oktatás (ISCED 2‐3)
A középfokú oktatás keretén belül a tanulók a következő középiskolai programok
közül választhatnak:
‐
‐
‐
‐
‐

gimnáziumi programok (ISCED 2 + 3)
szakiskolai programok
speciális szakiskolai programok (ISCED 3)
szakközépiskolai programok (ISCED 3)
új típusú, ún. duális szakképzési programok (ISCED 2+3)

Az alapfokú és középfokú oktatás tizenkét évének felosztása egyéb módon is
történhet: a tanulók az általános iskola nyolcadik osztályában felvételizhetnek a
középiskolákba, vagy az általános iskola alsó tagozatát követően felvételizhetnek
nyolcosztályos gimnáziumokba, vagy hat év általános iskolai oktatást követően
hatosztályos gimnáziumokban is folytathatják tanulmányaikat. Egyes, idegen nyelv
specializációjú osztályokban (két tanítási nyelvű vagy idegen nyelv specializáció) a
diákok tanulmányaikat egy felkészítő évfolyamon kezdik meg, így középiskolai
tanulmányuk öt évig tart. A diákok az általános iskolai utolsó két évének
érdemjegyei, a központi középiskolai felvételi vizsgán szerzett pontjaik, valamint az
egyes középiskolák külön felvételi vizsgáján szerzett pontok alapján nyernek
felvételt a középiskolákba.
A diákok középiskolai tanulmányaikat érettségi vizsgával fejezik be. A tanulók négy
kötelező (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) és
legalább egy választott tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. Az érettségi vizsgát tett
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tanulók mintegy 60%‐a folytatja tanulmányait valamely felsőoktatási intézményben.
A diákok érettségi vizsgáikat, a kötelező középszintű vizsgák mellett, emelt szinten
is letehetik. Az emelt szintű érettségi vizsgák az egyetemi felvételi során plusz pontot
jelentenek.
A kötelező oktatás Magyarországon 16 éves korig tart; az oktatás az állami oktatási
intézményekben ingyenes.

Nem felsőoktatás jellegű poszt‐szekundér oktatás (ISCED 4)
A sikeres érettségi vizsgát követően a tanulóknak lehetősége van kétéves felsőfokú
szakképzési programokban részt venni. A felsőfokú szakképzési program során a
diákok kreditpontokat szereznek. A felsőoktatás első ciklusában a tanulóknak módja
van 60, a felsőfokú szakképzéseken szerzett, kreditpont beszámítására.

A felsőoktatás Magyarországon
A nagymúltra visszatekintő magyarországi felsőoktatás állami, egyházi, valamint
magán egyetemekből és főiskolákból épül fel, amelyek képzések széles skáláját
kínálják jövőbeni hallgatóiknak. Két magyarországi egyetem, a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem, szerepel a világ legjobb
egyetemeit rangsoroló, Shanghai Jiao Tong Egyetem által összeállított listán. Az
elmúlt évtizedben Magyarország lett a legnépszerűbb közép európai célpont a
külföldről érkező hallgatók körében és az ország jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy
Közép‐Európa felsőoktatási csomópontja legyen. Minden egyetemi tanévben több
száz külföldi hallgató kezdi meg felsőoktatási tanulmányait valamely neves
magyarországi egyetem vagy főiskola képzésén vagy vesz részt különböző
csereprogramokban. Évente mintegy 4%‐al nő a külföldi hallgatók száma és a
magyarországi egyetemek egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a világ
minden táján. Magyarország egyre népszerűbb célpont az Erasmus programban
részvevő diákok körében is, a magyar felsőoktatási intézményekben minden évben
nő az Erasmus szemeszterüket töltő diákok száma. A 2014‐2020 közötti időszak
európai uniós programozási időszak ERAMUS+ programja nagy lendületet adott az
európai tanulói mobilitásnak, így Magyarországon is dinamikusan emelkedik az
Erasmus diákok száma.
Jelenleg Magyarországon 19 állami egyetem, 9 állami főiskola, 21 egyházi
felsőoktatási intézmény, 13 magán felsőoktatási intézmény működik. A felsőoktatást
Magyarországon 2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról szabályozza.
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További
információ
és
a
törvény
teljes
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143567.581269

szövege:

A magyar felsőoktatás több mint 600 éves múltra tekint vissza, az első magyar
egyetemet 1367‐ben alapították Pécsett.
Magyarország 1999‐ben írta alá a Bolognai Nyilatkozatot; a bolognai folyamat
célkitűzéseinek megvalósítására Magyarországon 2006‐ban került sor. Azok a
tanulók, akik tanulmányaikat a 2006/2007‐es tanévben kezdték meg, már az új
kétciklusú rendszerben kerültek be. A kétciklusú rendszerben a hallgatók először
Bachelor szintű diplomát szereznek, majd ezt követően folytathatják tanulmányaikat
Master képzésen. A bolognai folyamat főcélkitűzése az egységes Európai
Felsőoktatási Térség kialakítása.

A bolognai folyamat legfőbb céljai:












könnyen áttekinthető és összehasonlítható végzettségek rendszere, közös
oklevél melléklet az áttekinthetőség elősegítése érdekében;
két‐ciklusú rendszer kialakítása: az első ciklus (Bachelor) három évig tart és
igazodik a munkaerő‐piaci igényekhez, a második ciklus (Master) feltétele az
első ciklus befejezése;
az Európai Kredit Átviteli Rendszerben szerzett kredit pontok átvitele;
tanulók, tanárok és kutatók mobilitása: minden mobilitást akadályozó
tényező megszüntetése;
együttműködés a megfelelő színvonal biztosításáért;
az európai dimenzió erősítése a felsőoktatásban: európai dimenziót
népszerűsítő modulok és oktatási területek számának növelése;
az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban, különös tekintettel a
tagállamok nyelveinek oktatása során;
a tanulók és tanárok mobilitásának elősegítése, ennek részeként az diplomák
és tanulási időszakok kölcsönös elismertetésének megkönnyítése;
az oktatási intézmények közötti együttműködés népszerűsítése;
a tagállamok oktatási rendszereire vonatkozó információ‐ és tapasztalatcsere.

A korábbi, még 2004 decemberében elfogadott felsőoktatási törvény a Bologna
Folyamat célkitűzésein alapult. A törvény hozta létre az új, három‐ciklusú rendszert
és vezette be a Bachelor, Master és doktori képzések szintjeit. Egyes képzések, mint
például az orvostudományi, fogorvos‐tudományi, gyógyszerészeti, állatorvos‐
tudományi, építészeti, jogi, valamint bizonyos képzőművészeti és művészeti
képzések megmaradtak a korábbi egyciklusú, öt vagy hat évig tartó képzési
struktúrában. A felsőoktatási képzések lehetnek nappali, levelező vagy távoktatási
képzések.
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Az első ciklus képzései 6‐8 félévből állnak és a hallgatóknak 180‐240 kreditpontot kell
megszerezniük. A Bachelor diploma megszerzése előfeltétele a Master szintű
programokra történő jelentkezésnek. A Master képzés 2‐4 féléves, a hallgatóknak
mesterképzésük során további 60‐120 kreditpontot kell összegyűjteniük. A harmadik
ciklusba tartozó doktori képzésekre (PhD) a Master diploma vagy a korábbi rendszer
osztatlan képzésein, az egyetemi diploma megszerzését követően van lehetőség
jelentkezni.
A hallgatók mind Bachelor, mind Master szintű tanulmányaikat, valamint
posztgraduális és doktori képzéseiket is záróvizsgával fejezik be (Bachelor, Master és
posztgraduális képzések esetén – Államvizsga). A záróvizsga a tanulmányok során
megszerzett ismereteket értékeli és a diploma megszerzésének egyik előfeltétele. A
záróvizsgázóknak megszerzett ismereteik alkalmazásáról kell tanúbizonyságot tenni.
A záróvizsga részei:
 a szakdolgozat elkészítése és megvédése (diplomamunka),
 a szak tantervében meghatározott képzési és vizsga követelmények teljesítése
(abszolutórium),
 a szak tantervében meghatározott képzési követelmények alapján összeállított
írásbeli és szóbeli záróvizsga,
 bizonyos területeken gyakorlati vizsga.
A záróvizsgára bocsátás feltételei:
 a szak tantervében meghatározott tanulmányi‐ és vizsgakövetelmények
teljesítése,
 az előírt számú kreditpont megszerzése,
 a felsőoktatási intézmény által előírt idegen nyelvtudásra vonatkozó
követelmények teljesítése (az egyes szakokra vonatkozóan eltérhetnek a
nyelvvizsga követelmények).
A fenti három követelmény teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány)
megszerzésének feltétele is.
A záróvizsgára záróvizsga‐bizottság előtt kerül sor. A záróvizsga bizottságnak, a
bizottság elnöke mellett, legalább két másik tagja van, az egyikük mindig külső
szakértő. Az értékelés módját és menetét mindig az adott felsőoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg. A sikeres záróvizsga letételét
követően a felsőoktatási intézmény kibocsátja a diplomát.
A záróvizsgát az abszolutórium megszerzését követően az egyes karok által
meghatározott időszakon belül kötelező letenni, ellenkező esetben a hallgatót, aki
nem teljesíti ezt a feltételt, törlik a felsőoktatási intézmény hallgatói névsorából.
A diploma megszerzéséhez a hallgatóknak az előírt nyelvvizsga követelményeket is
teljesíteniük kell, a különböző képzési rendszerű és szintű szakok, különböző
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nyelvvizsga‐követelményeket jelentenek, amelyeket az egyes felsőoktatási
intézmények maguk határoznak meg tanulmányi és vizsgaszabályzatukban.
A doktori képzésben való részvételhez a hallgatóknak „C” típusú államilag elismert
nyelvvizsgával kell rendelkezniük legalább egy idegen nyelvből, valamint
felvételizniük kell a kiválasztott doktori programra. A doktori képzés felvételi
vizsgája egy írott disszertáció elkészítéséből, valamint egy szóbeli elbeszélgetésből áll
a kiválasztott intézmény vizsgabizottsága előtt. Az egyes intézmények további
követelményeket szabhatnak meg. A doktori képzés két modulból áll; a tanítási
modulból, amely hat félévig tart, és amelynek során a PhD hallgatók 180
kreditpontot szereznek, valamint egy szakmai publikációkkal alátámasztott írott
doktori disszertáció elkészítéséből. A doktorjelölteknek két, szóbeli, doktori vizsgát
kell tenniük, valamint a terület kiemelkedő képviselőiből álló vizsgabizottság előtt
meg kell védeniük disszertációjukat. A nemzeti szabályozásnak megfelelően a PhD
hallgatóknak doktori fokozatuk megszerzéséhez két idegen nyelvből kell
rendelkezniük „C” típusú államilag elismert nyelvvizsgával.
A Magyarországon megszerzett diplomák birtokosai, tanulmányi
megjelöléséve, az alábbi angol nyelvű címeket használhatják külföldön:




vonaluk

első ciklusban megszerzett vagy korábbi rendszerű főiskolai képzés esetén ‐
Bachelor (rövidítés: BA, BSc.),
második ciklusban megszerzett vagy korábbi rendszerű egyetemi képzés
esetén ‐ Master (rövidítés: MA, MSc.),
doktori (PhD) fokozat ‐ Doctor of Philosophy (rövidítés: PhD), Doctor of
Liberal Arts (rövidítés: DLA).

Akkreditáció és minőségbiztosítás
A felsőoktatási intézményekre vonatkozó minőségbiztosítási követelmények
kialakítása és minőség jóváhagyása a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
hatáskörébe tartozik. A felsőoktatási intézmények csak a testület jóváhagyását
követően indíthatnak új képzéseket.

A kreditrendszer és az értékelési rendszer
Az Európai Kredit Átviteli Rendszert (European Credit Transfer System ‐ ECTS)
Magyarországon 2003 szeptemberében vezették be hivatalosan, jelenleg ez az
egyetlen működő kreditrendszer az országban. Az Európai Kredit Átviteli Rendszert
az európai felsőoktatási együttműködés és a mobilitási programok
6

együttműködésének keretében alakították ki, elsődleges célja az Európában töltött
tanulási időszakok kölcsönös elismertetése. Magyarországon a felsőoktatási
intézmények a 2003/2004‐es tanévtől kezdve alkalmazzák a rendszert. Egy kreditpont
30 egyetemi munkaórával egyenértékű.
A felsőoktatási intézményekben tanuló diákokat kétféleképpen értékelik; az öt
érdemjegyen alapuló skálán a legjobb a jeles (5), ezt követi a jó (4), a közepes (3), az
elégséges (2) és az elégtelen (1) érdemjegy, a háromszintű osztályozásban a legjobb a
kiválóan megfelelt, amelyet a megfelelt és a nem felelt meg követ.
A magyarországi érdemjegyek és ECTS megfelelőik:
Magyar érdemjegyek
5 – jeles
4 – jó
3 – közepes
2 – elégséges
1 – elégtelen
N – nincs kredit

ECTS megfelelője
A ‐ excellent
B ‐ (very) good
C ‐ satisfactory
D/E ‐ passed
FX/F ‐ failed
‐ no credit

A felsőoktatási tanév
A felsőoktatási tanév egy őszi (szeptember‐január) és egy tavaszi (február‐június)
félévből áll. A szorgalmi időszak mindkét félévben 15 hét; a két szorgalmi időszakot
két öt‐ vagy hathetes vizsgaidőszak követi. A vizsgák többsége a vizsgaidőszakra
koncentrálódik, de a hallgatóknak a szorgalmi időszakban is számos zárthelyi
vizsgája és beadandó dolgozata lehet.
A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak tanulmányi területüktől
függően hetente átlagban 25‐40 tanórája van. Minden félév kezdetén a hallgatók
óráikra, a vizsgaidőszak kezdetén pedig vizsgáikra jelentkeznek fel az egyetem
informatikai rendszerén keresztül. Idegen nyelvű képzések esetén lehetnek ettől
eltérések a tanév beosztásában.
A hét öt napja (hétfő‐péntek) minősül tanítási napnak. A szombatok hivatalosan
szabadnapok, de a hallgatók tanulhatnak a könyvtárakban, használhatják az
egyetemi épületeket, laboratóriumokat, kulturális‐ és sportlétesítményeket, valamint
a számítógép laborokat. Ugyanez érvényes a nyári szünetre is.
A felsőoktatásban főszabályként mind az előadások, mind a szemináriumok 90
percesek, de a különböző programok esetén lehetnek ettől eltérések.
Szünetek:



őszi szünet: október vége
téli szünet: december vége
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tavaszi szünet: húsvét hete

További információk:
A
magyar
oktatási
rendszer
részletes
leírása:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1
g:%C3%96sszefoglal%C3%B3
Az EU 2020 Stratégia Magyarországra vonatkozó ajánlásai:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1
g:Oktat%C3%A1s_az_Eur%C3%B3pa_2020_Strat%C3%A9gi%C3%A1ban

Tanulmányi ügyek intézése
Minden felsőoktatási intézményben a kari tanulmányi osztályok végzik a hallgatók
tanulmányi ügyeinek intézését.
A tanulmányi osztályok által intézett ügyek köre:






a hallgatók kari nyilvántartásban történő rögzítése,
a kurzusok és a szakdolgozatok nyilvántartása,
a záróvizsga jelentkezések nyilvántartása,
az iskolalátogatási igazolások kiállítása és az ismételt vizsgák díjának
beszedése,
egyéb adminisztratív ügyek kezelése.

Az idegen nyelvű képzéseket indító karok tanulmányi osztályain mindig van
legalább egy, az idegen nyelvű képzés nyelvét beszélő ügyintéző, aki a külföldi
hallgatók tanulmányi ügyeiben nyújt segítséget. A nagyobb egyetemeken az idegen
nyelvű képzéseknek többnyire önálló tanulmányi osztálya van.

Idegen nyelvű képzések
Számos magyar főiskola és egyetem kínál idegen nyelvű (főként angol és német
nyelvű) képzéseket. A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi
hallgatók száma minden évben növekszik. A Bologna Folyamatnak köszönhetően a
tanulói mobilitás kulcsfontosságú kérdés az Európai Unió számára. A különböző
európai egyetemek egyre nagyobb számban kínálnak ösztöndíjakat, ezzel is
elősegítve a tanulói mobilitás ösztönzését. A Felsőoktatási Információs Központ
(FELVI) által készített statisztikák alapján, a Magyarországon tanuló külföldi
hallgatók mintegy egyharmada orvosi és egészségtudományi karokon vesz részt
idegen nyelvű képzésekben. A legnépszerűbbek az általános orvos, fogorvos,
gyógyszerész, állatorvos, valamint kineziológia és pszichológiaképzések.
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A külföldi hallgatók nagy többsége a különböző európai (Ciprus, Németország,
Románia, Svédország, Szlovákia, Szerbia) országokból, valamint a Közel‐Kelet
országaiból érkezik.
A Bachelor programok közül a különböző idegen nyelvű műszaki képzések a
legnépszerűbbek, de sok külföldi hallgató tanul mérnöki karokon is. Az informatikai
szakok közül a legtöbben szoftverfejlesztést tanulnak. A gazdaságtudományi karok
által kínált idegen nyelvű képzések közül legtöbben a menedzsment és marketing
szakokat választják. Az egészségügyi képzések között az ápolási programok a
legkedveltebbek a külföldi hallgatók körében.
A Master szintű képzések között az osztatlan általános‐ vagy fogorvosi,
gyógyszerész és állatorvos képzéseken fogadják a legnagyobb számú külföldi
hallgatót.
A magyar nyelv ismerete nem alapfeltétele az idegen nyelvű programokra történő
felvételnek, de a legtöbb szakon a tanulmányok első három évében kötelező tantárgy
a magyar nyelv. A legtöbb egyetem külön szervez magyar nyelvi kurzusokat a
külföldi hallgatók számára.
A külföldi országokból érkező hallgatók jelentős része az ország nagy múlttal
rendelkező felsőoktatási intézményeiben tanul. A legnépszerűbb egyetemek a
fővárosban a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, vidéken a Szegedi Tudományegyetem, a
Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem.
A Magyarországon elérhető idegen nyelvű képzések rendszeresen frissített listája
elérhető a Felsőoktatási Információs Központ (FELVI) külföldieknek szóló angol
nyelvű weboldalán:
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
A nagyobb egyetemek kapcsolatban állnak számos ország olyan oktatási
ügynökségével, amelyek segítik az adott országok állampolgárait a felvételi ügyek
intézésében, ellátják őket információkkal, a felvételi követelményekkel, felvételi
vizsgákkal és az előkészítő kurzusokkal kapcsolatban. A jelentkezés előtt érdemes
utánanézni, hogy a választott egyetemnek van‐e kapcsolata ilyen ügynökséggel a
saját országban.
Felvételi vizsgákat Magyarország mellett számos más országban is tartanak.
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Előkészítő programok
A felsőoktatási tanulmányaikat Magyarországon folytatni kívánó diákoknak
lehetősége van részt venni a nagyobb egyetemek által kínált előkészítő programokon.
A programok elsődleges célja, hogy a leendő hallgatók alapos ismeretekre tegyenek
szert a felvételi tantárgyak területén, közvetlenül is megismerjék az ország oktatási
rendszerét és kreditpontokat gyűjtsenek.

Tandíjak
Az idegen nyelvű képzéseken tanuló külföldi hallgatók minden félévben tandíjat
kötelesek fizetni. A tandíjak összege függ magától a képzéstől, valamint a képzést
nyújtó intézménytől is. A tandíjakról részletes információ található az egyes
egyetemek/főiskolák honlapján, valamint a Felsőoktatási Információs Központ
(FELVI) honlapján: http://www.felvi.hu

Külföldi hallgatókra vonatkozó felvételi követelmények
Az egyetemi vagy főiskolai felvétel előfeltétele a magyar középiskolai érettségi
bizonyítvány vagy annak külföldön megszerzett megfelelője, illetve a korábban
megszerzett diploma. A 2005/2006‐os tanévtől vezették be az új típusú, kétszintű
(közép és emelt) érettségi vizsgát. Az új típusú érettségi vizsga egyben felsőoktatási
felvételi vizsgának is minősül. A felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg,
hogy milyen érdemjegyekhez kötik a jelentkezők felvételét és azt is, hogy milyen
szintű érettségi vizsgát várnak a jelentkezőktől.
A külföldről érkező diákok felvételi kérelmüket benyújthatják közvetlenül a
kiválasztott egyetemekhez vagy jelentkezhetnek a magyar felsőoktatási felvételi
rendszeren (FELVI) keresztül is. Ezt követően felvételi vizsgát kell tenniük.

A jelentkezés menete
A külföldi hallgatóknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania a felvételihez:
‐
‐
‐
‐

a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél (hiteles)
másolata,
amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik érettségi vizsgával, az utolsó két
iskolai év érdemjegyeit tartalmazó bizonyítványok fénymásolata,
angol nyelvű önéletrajz és / vagy a képzés nyelvén írott önéletrajz,
igazolás orvosi vizsgálatról,
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‐
‐
‐
‐

két igazolványkép méretű fénykép (2 hónapnál nem régebbi),
ajánlólevél (pl. az iskolától, amelyben érettségizett), motivációs levél,
az egyes egyetemek által meghatározott nyelvtudást igazoló bizonyítvány
(TOEFL, IELTS),
az útlevél személyes adatokat tartalmazó oldalainak fénymásolata.

Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Térség (Norvégia, Izland,
Liechtenstein) állampolgárainak nincs szüksége tanulói vízumra Magyarországon. A
90 napot meghaladó tartózkodás esetén sem kell tartózkodási engedélyért
folyamodni, csak bejelentési kötelezettség van, a bejelentésről az illetékes hatóságok
igazolást állítanak ki. A három hónapon túli tartózkodásnál azonban kérhetik a
megélhetéshez szükséges rendszeres jövedelem és a teljes körű betegbiztosítás
igazolását, vagy a foglalkoztatást (munkaviszonyt), illetve tanulmányok folytatását,
bizonyító okiratot.
A harmadik országokból érkező diákoknak a felsőoktatási intézménybe való felvételt
követően tanulói vízumot kell igényelniük országuk magyar nagykövetségén vagy
konzulátusán. A D5 kategóriájú vízum többszöri be‐ és kilépésre jogosító tanulói
vízum, amelynek birtokosa a vízum érvényességi ideje alatt korlátlan alakalommal
elhagyhatja az ország területét és térhet vissza további vízum igénylése nélkül.
Felsőoktatási intézményben tanulmányi célból, vagy más tudományos,
továbbképzési célból az kaphat tartózkodási vízumot, aki felsőoktatási
intézményben, tudományos kutatóhelyen tanulmányok folytatása, a felsőfokú
tanulmányok folytatását előkészítő képzésben, továbbképzésben való részvétel
érdekében akar beutazni, és rendelkezik a képzést végző intézmény, illetve
kutatóhely nyilatkozatával, felvételi igazolásával („fogadó levél”). A vízum kérelem
benyújtásakor a leendő hallgatónak még legalább 18 hónapig érvényes útlevéllel kell
rendelkeznie, de tanácsos a tanulmányok megkezdése előtt új útlevelet igényelni,
amely a tanulmányok befejezéséig érvényes lesz. Az országba történő belépést
követően 14 napon belül a tartózkodási engedélyért kell folyamodni a választott
egyetemi város bevándorlási irodájánál.
További
részletes
információ
Magyarország
Külügyminisztériumának
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium

Külgazdasági
és
honlapján:

Rendőrségi információk: www.police.hu
Rendőrségi információk külföldi állampolgároknak:
http://www.budapest.com/travel/in_emergency.en.html
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Egyetemi városok
Budapest
Budapest Magyarország fővárosa, és egyben, az ország legfőbb politikai, kulturális,
kereskedelmi és közlekedési központja is. A lenyűgöző nagyváros számos állami,
egyházi és magán egyetemnek is otthon ad. Közel kétmilliós lakosságával, Budapest
az ország legsűrűbben lakott települése.
További információ: www.budapestinfo.hu
Az 1635‐ben alapított Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Magyarország
egyik legnagyobb és legrégebbi egyeteme. Az egyetem nyolc karán folyó képzések
nagyon népszerűek az egyetemre jelentkezők körében.
További információ: http://www.elte.hu/
A Semmelweis Egyetem Magyarország legrégebben működő orvostudományi
egyeteme. Az egyetemen 1769 óta folyik az orvosképzés. A Semmelweis Egyetem hat
kara számos idegen nyelvű képzést kínál a Bachelor szinttől egészen a doktori
képzésekig. Az oktatás három nyelven (magyar, angol, német) folyik.
További információ: http://semmelweis.hu
A Budapesti Corvinus Egyetem a magyar mellett további angol nyelven kínál
képzéseket a jelentkezőknek. A Gazdálkodástudományi Kar nemzetközi
tanulmányok szaka a legnépszerűbb a külföldi hallgatók körében; a karon lehetőség
van idegen nyelvű BA és MSc szintű diplomák megszerzésére.
További információ: http://www.uni‐corvinus.hu/
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem angol, francia és német
nyelvű műszaki képzéseket kínál a külföldről érkező hallgatók számára BSc, MSc és
PhD szinteken.
További információ: http://www.bme.hu/

Szeged
Elragadó kisutcák, szép terek és a Tisza part teszi felejthetetlenné szegedi egyetemi
éveket. Szegedet gyakran nevezik a „napfény városának is”, hiszen az országban itt a
legmagasabb a napsütéses órák száma egy évben. A kulturális programokban és
fesztiválokban gazdag nyüzsgő egyetemi város a legnépszerűbb vidéki nagyváros a
külföldi hallgatók körében.
További információk: http://tip.szegedvaros.hu/start.php
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A Szegedi Tudományegyetem jogelődjét 1872‐ben alapították Kolozsvárott, a
Kolozsvári Egyetem 1921‐ben költözött Szegedre. Az egyetem angol és német
nyelven (német nyelven: első 4 szemeszter) kínál általános orvosi, valamint angol
nyelven fogorvosi és gyógyszerészeti képzéseket. Emellett az Állam‐ és
Jogtudományi Kar, valamint a Gazdálkodástudományi Kar is indít angol és francia
nyelvű programokat.
További információ: http://www.u‐szeged.hu/
Pécs
A Mecsek lejtőin elhelyezkedő mediterrán hangulatú várost számos, a török
hódoltság idejéből származó műemlék tarkítja. Pécs híres élénk kulturális életéről, a
város 2010‐ben az „Európa Kulturális Fővárosa” címet is elnyerte.
További információ: http://varoslako.pecs.hu/
Az 1367‐ben alapított Pécsi Tudományegyetem Európa egyik legrégebbi és
Magyarország legrégebbi egyeteme. A népszerű angol és német nyelvű orvosi és
fogorvosi programok mellett az egyetem számos programot kínál a felvételizőknek
az építészettől a sport menedzsmentig. A programok többségének nyelve angol, de
néhány egyéb szak német nyelven is elérhető. További információ:
http://www.pte.hu/

Debrecen
Az Észak‐Alföld legnagyobb városát emblematikus épülete, a Református
Székesegyház után gyakran nevezik a „kálvinista Rómának” is. Debrecen számos
híres magyar művész szülővárosa és sok külföldi egyetemista második otthona is. A
város közelében helyezkedi el Magyarország legnagyobb természetvédelmi területe,
a Hortobágyi Nemzeti Park.
További információ: www.debrecen.hu
A Debreceni Egyetemen működik Európa egyik legnagyobb kutatási létesítménye.
Az egyetem az előkészítő programoktól egészen a doktori képzésig kínál angol
nyelvű programokat mezőgazdaság, bölcsészettudományok, természettudományok,
informatika, orvostudomány, gazdasági és mérnöki tudományok területén.
További információ: http://www.unideb.hu/portal/en
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Miskolc
A város több földrajzi régió találkozásánál fekszik a Bükk hegység keleti oldalán. A
város Magyarország egyik legrégebben lakott települése. A várost élénk kulturális
életének köszönhetően 2008‐ban a „Kultúra Magyar Városa” címmel tüntették ki.
További információ: www.miskolc.hu
Az 1949‐ben alapított Miskolci Egyetem az ország egyik legfiatalabb egyeteme,
amelyet az amerikai campus modell mintájára építették. Az egyetem mérnöki, jogi és
természettudományi programokat kínál angol nyelven.
További információ: http://www.uni‐miskolc.hu/

A Felsőoktatási Információs Központ (FELVI) weboldalán megtalálható a
felsőoktatási intézmények által kínált idegen nyelvű képzések részletes leírása:
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic

Ösztöndíjak Magyarországon
Magyarország a Balassi Intézeten (Magyar Ösztöndíj Bizottság – MÖB) számos
ösztöndíj lehetőséget kínál külföldi hallgatók és oktatók részére a felsőoktatási
intézményekben, valamint olyan kutatók részére, akik magyar felsőoktatási
intézményben vagy kutatóközpontban kívánnak további tapasztalatra szert tenni.
Az ösztöndíjakra kétféle módon lehet jelentkezni: munkatervek és bilaterális
egyezményeken keresztül. A MÖB ösztöndíjak csak magyarországi tanulmányokra
vagy kutatásokra érvényesek. Az ösztöndíjak kedvezményezettjeinek a teljes
tanulmányi vagy kutatási időszakon keresztül Magyarországon kell tartózkodnia.
Tanulmányi terület(ek): A MÖB által kínált ösztöndíj és kutatási lehetőségek minden
olyan tudomány vagy művészeti terület képviselője áltat igénybe vehetőek,
amelyeket előzetesen meghatároztak egy akkreditált magyarországi felsőoktatási
vagy
kutató
intézményben.
A
képzések
szintje:
BA, Master, posztgraduális, PhD, posztdoktori, kutatói.

További
információk
és
aktuális
felhívások:
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Generalinformation/tabid/185/language/en‐
US/Default.aspx
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A magyarországi felsőoktatási intézmények aktívan részt vesznek az Európai Unió
ERASMUS+ programjában. Minden évben egyre nagyobb számú Erasmus diák
érkezi azt országba, hogy eltöltsön egy vagy több szemesztert egy magyarországi
felsőoktatási intézményben.
További információk: http://esn.hu/

Magyar nyelvkurzusok külföldieknek
A külföldről érkező diákoknak felsőoktatási tanulmányaikat megelőzően is
módjukban áll magyarul tanulni. A nagyobb egyetemeken mind kínálnak magyar
nyelvkurzusokat a leendő külföldi hallgatóknak:
Magyar nyelv kurzusok az egyetemeken:
Pécsi Tudományegyetem – Nemzetközi Kapcsolatok Központ
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
Telefon: +36 72 251 500
Web: http://www.pte.hu/
Szegedi Tudományegyetem
6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
Telefon: +36 62 420 894
Web: http://www.u‐szeged.hu/
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon: +36 52 532 594
Web: http://www.unideb.hu/
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1056 Budapest, Szerb u. 21‐23.
Telefon: +36 1 411 6500
Web: http://www.elte.hu/en

Az egyetemek mellett a budapesti Balassi Intézet folyamatosan szervez intenzív
magyar nyelv kurzusokat.
További Információ: http://www.balassiintezet.hu/en/hungarian‐language‐courses/
Balassi Intézet
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Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 385.
Cím: H‐1016 Budapest, Somlói út 51.
Telefon: +36 1 381 5100
E‐mail : bbi@bbi.hu
Web: www.bbi.hu
Ingyenes online anyagok magyar tanuláshoz:
http://www.magyarora.com/english/index.html
http://www.hungarotips.com/hungarian/
http://en.wikibooks.org/wiki/Hungarian/Lesson_1
http://www.personal.psu.edu/faculty/a/d/adr10/hungarian.html
http://www.letslearnhungarian.net/
Költségek és a tanulmányok finanszírozása
A megélhetési költségek viszonylag alacsonyak Magyarországon. A tandíjak a
magyar átlagot tekintve kissé magasak, de lényegesen kisebb költséget rónak az
ideérkező diákokra, mint az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok tandíjai.
Az Eötvös Loránd Egyetem tandíjai a 2014‐es évtől kezdve: szemeszterenként 2500‐
4200 euró, mesterképzésben szemeszterenként 3000‐5000 euró, míg PhD képzésben
4500‐5500 euró. Az egyetemek a diákok számára készített mintaköltségvetésben havi
kb. 60 eurót terveznek az egészségbiztosításra, 200‐500 eurót a lakhatásra és kb. 200
eurót a rezsiköltségekre.
A külföldi diákok számára a Magyar Ösztöndíj Bizottság biztosít néhány ösztöndíjas
helyet, amelyekre azután pályázhatnak, hogy felvételt nyertek valamely
magyarországi felsőoktatási intézménybe. Hét különböző kategóriájú ösztöndíj
pályázható függően a képzési szinttől, valamint a tanulmányi és kutatási időszaktól.

Az Európai Unió tagállamaiból érkező hallgatók államilag támogatott helyekre is
pályázhatnak, a hazai diákokkal megegyező módon és feltételek mellett. Ezeket az
ösztöndíjakat a tanulmányi eredmények alapján ítélik oda, de az elmúlt évek során
jelentősen csökkentették számukat. Az közép‐kelet európai országok állampolgárai
pályázhatnak a Visegrádi Alap ösztöndíjaira is. További információ:
www.visegradfund.org

További információk oktatási kérdésekről:
Emberi

Erőforrások

Minisztériuma:

http://www.kormany.hu/hu/emberi‐

eroforrasok‐miniszteriuma
Magyar Akkreditációs Bizottság: www.mab.hu
Felsőoktatási Információs Központ: www.felvi.hu
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Tempus Közalapítvány
(Az ERASMUS+ program nemzeti ügynöksége): www.tka.hu
Oktatási Kutató és Fejlesztő Intézet: www.ofi.hu
Magyar Ösztöndíj Bizottság: www.scholarship.hu
Tanulási Lehetőségek és Képzések Európában portál: http://ec.europa.eu/ploteus/
Nemzeti Pályainformációs Központ – a Euroguidance hálózat magyarországi
tagja: www.euroguidance.hu
Tanulás Magyarországon: www.studyinhungary.hu

Sürgősségi betegellátás
Általános segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 104 (ingyenes)
Az elsősegély és az ehhez kapcsolódó sürgősségi betegellátás mindenki számára
ingyenes Magyarországon. A további orvosi kezelés a magyarországi tartózkodás
idejére kötött betegbiztosítástól függ. Vizitdíjat nem kell fizetni.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
Cím: 1139 Budapest
Váci út 73/A
Telefon: (+36 1) 350 2001
Web: www.oep.hu
E‐mail: oep@oep.hu

Betegbiztosítás Magyarországon
Az Európai Unió állampolgárai számára:
Az Európai Unió állampolgárai számára az orvosi ellátás az Európai
Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) alapján biztosított.
A Európai Egészségbiztosítási Kártya az Európai Unió, Svájc és az Európai
Gazdasági Térség területén alacsonyabb orvosi ellátási költségeket biztosít az uniós
állpolgároknak. A legegyszerűbb megoldás az interneten keresztül igényelni az
Európai Egészségbiztosítási Kártyát; a kártya 3‐5 évig érvényes és tulajdonosának a
fogadó ország állampolgáraival azonos az egészségügyi ellátásra biztosít jogot.
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Az Európai Unión kívüli országok állampolgárai:
Az Európai Unión kívüli országok állampolgárai különböző kétoldalú társadalomi‐
politikai, valamint egészségügyi ellátási egyezmények alapján jogosultak az orvosi
ellátásra.
Érvényben lévő társadalmi‐politikai egyezmények:
Szerbia, Montenegró, Macedónia
A felsorolt államok állampolgárai térítésmentes sürgősségi ellátására és kezelésre
jogosultak Magyarország területén. Az ellátás a sürgősségi ellátásra vonatkozik.
Egészségügyi együttműködési egyezmények:
Jordánia, Kuvait, Angola, Irak, Mongólia, Dél‐Korea, Oroszország
A felsorolt országok állampolgárai teljes körű egészségügyi ellátásra jogosultak.
Orvosi ellátás igénybevétele esetén kötelező valamilyen személyazonosság
igazolására szolgáló irat, elsősorban útlevél, bemutatása, amellyel igazolják, hogy
jogszabály által meghatározott módon jogosultak az ellátásra.
További részletes információ elérhető az Országos Egészségbiztosítási pénztár
honlapján magyar, angol és német nyelven:
www.oep.hu

Szálláslehetőségek
Az egyetemi városokban számos szállás lehetőség áll a leendő hallgatók
rendelkezésére a kollégiumoktól a bérelhető lakásokig. A kollégiumok jelentik a
legolcsóbb szállás lehetőséget, azonban meglehetősen alacsony a kollégiumi
férőhelyek száma. A lakásbérlés a fővárosban a legdrágább, havonta kb. 70 000 ‐
90 000 forintos bérleti díjjal + a rezsiköltségekkel kell számolni. A vidéki egyetemi
városokban a bérleti díj havonta kb. 45 000 ‐ 70 000 forint között van.
Hasznos linkek:







MellowMood
–
budapesti
szállás
lehetőségek
kategorizálva:
http://www.mellowmood.hu/
SRS ‐ Student Rent Solutions, bérelhető ingatlanok Budapesten:
http://www.srs‐budapest.hu/
Ingatlan.com – kiadó ingatlanok országszerte: http://www.ingatlan.com
Kiadó lakások Szegeden: http://www.szegedrent.hu/
Student
Service
–
külföldi
hallgatók
egyesülete
Pécsett:
http://www.studentservice.hu/aboutus.php
IngatlanMax – magyarországi ingatlanközvetítők országos adatbázisa:
www.ingatlanmax.hu
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Nagykövetségek és konzulátusok
A világ legtöbb országa működtet külképviseletet – nagykövetséget vagy
konzulátust – Magyarországon. Az országban működő nagykövetségek és
konzulátusok listája: http://embassy.goabroad.com/embassies‐in/hungary

Tippek & fontos tudnivalók érkezés előtt
A Magyarországon tanuló külföldi hallgatók nagy többsége kiemelkedően magas
színvonalúnak tartja a magyarországi felsőoktatást és az idegen nyelvű képzéseket.
Sokan közülük korábban Magyarországon diplomázott és ma szakmájukban sikeres
rokonaik vagy barátaik ösztönzésére választották az országot felsőoktatási
tanulmányaik helyszínéül. Fontos tudni, azonban, hogy egy teljesen idegen országba
érkezve, a leendő hallgatóknak bizonyos nehézségekkel kell szembe nézniük,
amelyekre tanácsos időben felkészülni.


A Magyarországra érkező külföldi hallgatók legnagyobb félelme általában
az esetleges nyelvi akadály. A magyar nyelv rendkívül nehéz és nem
hasonlít egyik széles körben beszélt európai nyelvhez sem. Érkezés előtt,
ezért célszerű felvenni a kapcsolatot olyan külföldi hallgatókkal, akik már
régebben tanulnak az országban, és segítséget nyújthatnak az első néhány
napban. A legtöbb egyetemen az elsőéves, valamint az előkészítő
kurzusokon részvevő diákoknak mindig van egy felsőbb éves hallgató
„mentora”, aki segít eligazodni az iskolai ügyintézésben.



A magyar oktatási rendszer sok esetben eltér attól a rendszertől, amit a
leendő hallgatók hazájukban megszoktak. A tanítási napok hosszabbak
lehetnek a megszokottnál, a fontos vizsgák egyetlen hathetes
vizsgaidőszakra koncentrálódnak és ez néha megterhelő lehet. A nyugat‐
európai átlaggal összevetve Magyarországon magas a szóbeli vizsgák
száma. Bizonyos egyetemi képzéseken, mint például az általános orvosi
vagy fogorvosi képzéseken, nem csak a szemináriumokon és gyakorlati
órákon kötelező a részvétel, hanem az előadásokon is. A megjelenést
jelenléti íven vagy az úgy nevezett órai „katalógusban” rögzítik, a
maximális hiányzás három alkalom lehet. Ha valaki nem teljesíti az
óralátogatási kötelezettséget, nem bocsátható vizsgára és nem szerezhet
kreditpontokat az adott tantárgyból.



Érdemes még az érkezés előtt információt szerezni a magyarországi
ingatlanbérlés feltételeiről, a szokásos bérleti díjak összegéről. A legtöbb
hivatalosan bejegyezett ingatlan közvetítő cégnek van saját weboldala,
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ahol a bérlő előzetesen tájékozódhat az ingatlanokról, bérleti díjakról és
felveheti a kapcsolatot az ingatlanközvetítőkkel. A weboldalakon
megtalálhatóak a bérelhető ingatlanok fényképei is, így az előzetes
tájékozódással elkerülhetőek az esetleges kellemetlenségek.


Azoknak a hallgatóknak, akik nem EU vagy EGT tagállamból érkeznek
tartózkodási engedélyt kell beszerezniük. A harmadik országok
állampolgáraira vonatkozó szabályozás szigorú és minden jogszabályban
előírt követelménynek meg kell felelni. A tartózkodási engedélyért
folyamodónak minden szükséges iratot előzetesen be kell szereznie és
hasznos, ha a bevándorlási hivatali ügyintézéskor van magyarul tudó
segítsége is.



Azokon a karokon, amelyeken nagyszámban tanulnak külföldi hallgatók,
általában működnek olyan hallgatói szövetségek vagy egyesületek,
amelynek tagjai a karon tanuló külföldi hallgatókból tevődnek össze. Az
ilyen csoportok elsődleges célja, hogy a leendő hallgatókat elsőkézből való
információkkal lássák el az iskolai kérdéseket illetően.

Hasznos weboldalak:


Study in Europe (http://ec.europa.eu/education/index_en.htm) – az Európai
Bizottság hivatalos tagállamokban való tanulással foglalkozó weboldala. Itt az
alábbi kérdésekre kapható részletes választ:
o Jelentkezés tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
o Elérhető egyetemi/főiskolai programok BA, MA, PhD szinteken,
o Glosszárium a fontos felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak
magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel),
o Ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
o Oktatási rendszerek részletes leírása.



Study in Europe (http://www.studyineurope.eu/) – további hasznos
információk az EU‐s felsőoktatási tanulmányokról:
o Jelentkezési határidők az EU tagállamokban, link az egyes országok
FELVI‐vel ekvivalens felsőoktatási információs központjához,
o Tandíjak részletes, összegszerű leírása és összehasonlítása,
o Osztályozási és értékelési rendszerek a felsőoktatási intézményekben.
o Tartózkodásra vonatkozó információk (tartózkodási engedély, szállás,
biztosítás, stb.),
o Minta költségvetés egy átlagos hónapra,
o Pont átszámláló, amellyel megtekinthetőek a saját pontszámok külföldi
megfelelői.
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További hasznos információk találhatóak a Your Europe oldalon
(http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/education/index_en.htm) tanulással,
utazással, önkéntes munkával, ösztöndíjakkal, stb. kapcsolatban.



Európai Ifjúsági Portál (http://europa.eu/youth/EU_hu) – információk és
lehetőségek a fiatalok számára :










önkéntes munka;
munkavállalás;
tanulás;
részvétel;
kultúra és kreativitás;
egészség;
társadalmi befogadás;
Gondolkozz globálisan!
utazás.
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