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Külföldi állampolgárok magyarországi tartózkodásával 
kapcsolatos tudnivalók 

 

 
1. EU tagállam polgárai 
 Az EU tagállamból érkező hallgatóknak ún. regisztrációs igazolást kell kérniük a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól.  
A Regionális Igazgatóság címe: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149. 
 

„A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁS BEJELENTÉSE ÉS A 
BEJELENTÉST IGAZOLÓ OKMÁNY 

 Az EGT-állampolgár legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik napon – a 
jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál - köteles a tartózkodását 
személyes adatainak közlésével bejelenteni. 

 Az ügyfélnek a regisztrációs igazolás kiadása érdekében az eljáró hatóság előtt személyesen 
meg kell jelennie. A személyes megjelenési kötelezettség teljesítésétől az eljáró hatóság 
eltekinthet, ha a kérelmező a megjelenésre egészségi állapota miatt képtelen. 

 A tartózkodás bejelentésekor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be 
kell mutatni, illetve csatolni kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló – külön 
jogszabályban meghatározott – okiratokat. 

 A törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást 
(a továbbiakban: regisztrációs igazolás) az eljáró hatóság azonnal kiállítja. 

A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1.000.- Ft, melyet 
illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.” 

További tájékoztatás a www.bevandorlas.hu oldalon olvasható. 

A regisztrációs igazolást be kell mutatni a Tanulmányi Osztályon! 
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2. Kárpátaljáról érkező hallgatók 

 a) Magyar útlevéllel rendelkezők – nem kell tartózkodási engedélyt kérniük, 
korlátozás nélkül tartózkodhatnak Magyarországon 

 b) Magyar igazolvánnyal rendelkezők (de magyar útlevéllel nem rendelkezik) – A 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságánál tartózkodási engedélyt 
kell kérnie. Tudnivalókról személyesen az ügyfélszolgálaton (4033 Debrecen, Sámsoni út 
139.) vagy a www.bevandorlas.hu honlapon tájékozódhatnak. 

A magyar útlevelet vagy a magyar igazolványt és a tartózkodási engedélyt a 
Tanulmányi Osztályon a beiratkozáskor be kell mutatni! 
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Külföldi állampolgárok magyarországi 
egészségbiztosításával kapcsolatos tudnivalók 

 
 
1. EU tagállam polgárai 
 
 Amennyiben az állandó lakóhely szerinti országban egészségbiztosítással rendelkeznek, 
akkor az Európai Biztosítási Kártyát kell kiváltaniuk. Amennyiben nem rendelkeznek 
egészségbiztosítással a lakóhelyük szerinti országban, akkor erről igazolást kell kérniük. Ezt 
az igazolást a Tanulmányi osztályon be kell mutatni, mert ennek alapján lehet a 
magyarországi biztosítást majd megigényelni. 
 

2. Kárpátaljáról érkező hallgatók 

A Magyar igazolvánnyal rendelkezők az alábbi dokumentumok bemutatása után a 
Tanulmányi osztályon érdeklődhetnek az egészségbiztosítási kártya kiváltásáról: 

• Magyar igazolvány 
• Ukrán útlevél + tartózkodási engedély 
• Tartózkodási hely bejelentését igazoló kártya 
• Miniszteri ösztöndíj-szerződés (ha van) 

  

  


