Külföldi hallgatókkal kapcsolatos információk
I. Általános információ
A külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozóan.2007.07.01-jn az alábbi jogszabályok
léptek életbe:
1. EGT állampolgárokra, az EGT-állampolgárok és magyar állampolgárok harmadik
országbeli csaláftagjaira vonatkozóan:
- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
szóló 2007. I. trv.
- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
szóló 2007. I trv. végrehajtására kiadott 113/2007. (v.24.) Korm. rendelet
2. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan:
- A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló 2007. II. trv.
- A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló 2007. II. trv.
végrehajtására kiadott 114/2007. (V.24.) Korm, rendelet
3. Mindegyik személyi körre vonatkozóan:
- a 25/2007. (V.31.) IRM rendelet a fenti állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló trv. végrahejtásáról
- a 28/2007. (V.31.) IRM rendelet a fenti állampolgárok beutazásával kapcsolatos
eljárások djáról.

II. A tartózkodáshoz szükséges okmányok intézése
Az általános információk és a szükséges nyomtatványok letöltése a www.bah.hu honlapon
érhető el.
1. EGT-állampolgár (Izland, Norvégia, Lichtenstein, és EU is azon belül) diákokra
vonatkozó szabályok:
A beutazástól számított 3 hónapot meg nem haladó tartózkodás joga megilleti érvényes úti
okmány vagy személyazonosító igazolvány birtokában
- aki tanulmányok folytatása céljából felvételt nyert, vagyis 3 hónapot meghaladó tartózkodás
esetén, annak legkésőbb a beutazástól számított 93. napon köteles a tartózkodását személyes
adatainak közlésével személyesen bejelenteni és un. regisztrációs igazolás kiállítását kérni.
A Törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló –
határozatlan ideig érvényes – regisztrációs igazolást az eljáró hatóság azonnal kiálltja, mely a
bejelentkezés tényét és időpontját tanúsítja.
Ezt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján lévő „Adatlap a regisztrációs
igazolás kiállításához és a lakóhely bejelentéséhez” űrlapon kell kérnie, amit a hivatal
honlapjáról lehet letölteni: www.bevandorlas.hu
- a bejelentést a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban kell megtenni. (Bp. XIII.
Szegedi u. 35-37.
- a bejelentéskor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni,
továbbá az alábbiakat kell mellékelni:
a) hallgatói jogviszony igazolás (un. Miniszteri ösztöndíjas hallgatóinak speciális igazolást
kell igényelnie a KTH-ban)
b) elegendő anyagi forrás meglétének igazolása: bankszámla kivonat vagy erre vonatkozóan
tett nyilatkozat

c) magyarországi lakóhelyen való tartózkodás jogcímét igazoló okirat, pl. kollégiumi igazolás,
albérleti- lakásbérleti szerződés, saját tulajdonú ingatlan tulajdoni lap vagy befogadó
nyilatkozat)
d) egészségbiztosítás igazolása: EU kártyával vagy biztosítóval kötött szerződéssel. Az un.
Miniszteri ösztöndíjas hallgatóknak, ha azok nem EU-s állampolgárok és amennyiben nem
rendelkeznek TAJ számmal, akkor a TAJ szám igénylést a KTH-ban kell kezdeményezni
szerdai félfogadási időben a külföldi ösztöndíjas hallgatókkal foglalkozó szakértőnél. Ott
kerül kiállításra a BME (mint foglalkoztató) által a TAJ szám (mint foglalkoztatott hallgató
részére) az igényléshez és a hallgatói ügyintézéshez szükséges adatlap.
2.Harmadik országbeli diákokra vonatkozó szabályok:
Tanulmányi célból az a külföldi kaphat tartózkodási engedélyt, aki esetünkben a BME-n
nappali tagozaton történő tanulmányokat folytat és rendelkezik hosszú távú tanulmányi célú
vízummal. Ezt a vízumot már a saját országban kell kezdeményezni, ami alapján 30 napra
érvényes un. D30-as vízumot kapnak, ami alapján a tanulmányi célú vízumot kérhetik.
Érvényes úti okmány birtokában:
-a tartózkodási engedély kiadására vagy meghosszabbítására irányuló kérelmet a a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalon kell eszközölni. (Bp. XIII. Szegedi u. 35-37.a
hivatal honlapján (www.bevandorlas.hu) letölthető „Tartózkodási engedély kérelem
tanulmányi célból” nyomtatványon.
- a kérelmet személyesen, legkésőbb a jogszerű tartózkodás megszűnése előtt 30 nappal kell
benyújtani, (egyébként kiutasítják!!!!) és az alábbiakat kell mellékelni:
a) hallgatói jogviszony igazolás ( speciális igazolást kell igényelnie a KTH-ban, ami az
ösztöndíj-igazolásukat és egészségügyi ellátásra való jogosultságukat is tartalmazza)
b) ösztöndíj folyósítására vonatkozó igazolás, költségtérítésesek esetén a költségtérítés
befizetéséről szóló igazolás
c) bankszámlakivonat, vagy arra külföldről rendszeresen érkező pénzösszegről igazolás
d) lakhatást igazoló okirat (ld.EGT-s állampolgárok)
e) egészségbiztosítás meglétét igazoló okirat(ld. EGT-s állampolgárok)
f) 1 db fénykép

III. Az egészségbiztosítás intézése
- Az EGT állampolgárok egészségbiztosításhoz az alapelv, hogy elegendő: EU kártya vagy
egyénileg a biztosítóval kötött szerződés alapján fizetett biztosítás.
- Akinek még nincs TAJ száma, azt az alábbi címen lehet intézni: Fővárosi és Pest Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár, TAJ Nyilvántartási Osztály, Budapest XIII. Teve u. 1/a-c
- Az un. Miniszteri ösztöndíjas hallgatóknak, ha azok nem EU-s állampolgárok és
amennyiben nem rendelkeznek TAJ számmal, akkor a TAJ szám igénylést a KTH-ban kell
kezdeményezni szerdai félfogadási időben a külföldi ösztöndíjas hallgatókkal foglalkozó
szakértőnél. Ott kerül kiállításra a BME (mint foglalkoztató) által a TAJ szám (mint
foglalkoztatott hallgató részére) az igényléshez és a hallgatói ügyintézéshez szükséges
adatlap.

- Ha a hallgató az állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt, de nem EU-s állampolgár, akkor
az egészségügyi ellátást saját országának TB-je terhére veheti igénybe, vagy egyénileg egy
biztosítóval megkötött szerződés alapján.
-Költségtérítéses külföldi hallgatóknak minden esetben egyénileg kell kötni szerződést egy
biztosítóval.

IV. Adóazonosító jel igénylése
Az igazolványt a www.nav.hu honlapon letölthető adatlap kitöltésével lehet igényelni, vagy
ingyenesen beszerezhető az adatlap az ügyfélszolgálati irodáikban.
1. Igénylés első esetben:
aláíró: személy igazolvánnyal nem rendelkező személy esetén a törvényes képviselő (pl.
szülő, gyám stb.), egyéb esetben az igénylő, meghatalmazás esetén a meghatalmazott,
személyi igazolvány, lakcím kártya vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatása, külföldiek
esetén: útlevél, érvényes vízum, lakcím bejelentőlap, meghatalmazott eljárása esetén a
meghatalmazás. Ebben az esetben az igénylés illetékmentes.
Igényelni lehet: Budapest VII. Dob u.75-81. (Félfogadási idő: hétfő 08:15-16:00)
FIGYELEM!
A MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK ÉS A MÖB ÖSZTÖNDÍJAS
HALLGATÓK
KÖTELESEK
AZ
OKMÁNYAIKBAN
BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOKAT ( tartózkodási engedély hosszabbítás, új útlevél stb.) 3 HÉTEN BELÜL
bemutatni szerdai félfogadási időben a külföldi ösztöndíjas hallgatókkal foglalkozó
szakértőnél.

