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HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS
amelyet egyrészről

a Magyar Állam nevében eljáró Oktatási Hivatal
székhely:
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviselő:
dr. Princzinger Péter elnök
adószám:
15329729-2-41
KSH szám:
15329729-8411-312-01
mint Hivatal (továbbiakban: Hivatal),

másrészről

név:
születési név:
állandó lakcím:
értesítési cím:
szül. hely, idő:
anyja neve:
állampolgárság:
e-mail cím:

Minta László
Minta László
3600 Ózd, Kossuth Lajos u. 55.
3600 Ózd, Kossuth Lajos u. 55.
Ózd, 1994. január 11.
Példa Judit
magyar
minta@minta.hu

képzés megkezdésének jogcíme: felvétel/átvétel/átsorolás
képzés megkezdésének féléve: 2012/2013. tanéve I. félév
határozat száma:
FE/1111-2/2012.
felvételi azonosító szám: 310220180908
felsőoktatási intézmény: Minta Felsőoktatási Intézmény
intézményi azonosító:
FIXXXXX
képzés munkarendje:
nappali
képzés helye:
város
képzés nyelve:
magyar
képzési idő:
x félév
finanszírozási forma:
magyar állami ösztöndíjas
képzés megnevezése:
tanár-magyartanár, tanár-angoltanár mesterképzési szak
ösztöndíj összege:
xxx xxx forint/félév
képzéssel kapcsolatos jogviszony:
folyamatban/lezárva
lezárás időpontja:
mint magyar állami ösztöndíjas hallgató (továbbiakban: Hallgató)
- együttesen, mint Felek - kötöttek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 39. § (3) bekezdése,
valamint 48/A-48/S. §-ai alapján a Hallgatónak magyar állami (rész)ösztöndíjban való részesítése tárgyában az alábbi feltételekkel.
1. A Magyar Állam kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) a Hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig a
Hallgatóra tekintettel biztosítja a felsőoktatási intézménynek a Hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének
költségeit (a továbbiakban: állami (rész)ösztöndíj),
b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekszik arra, hogy az állami (rész)ösztöndíjas Hallgató számára a
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követően megfelelő munkalehetőséget biztosítson.
2. A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) az általa folyatott, állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül
megszerzi az oklevelet, és
b) az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa – a jelen szerződés szerinti képzésben – (rész)ösztöndíjjal folytatott
tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási
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jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, fenntart vagy magyar joghatóság alatt
vállalkozási tevékenységet folytat (a továbbiakban: hazai munkaviszony), amely kötelezettség több részletben is teljesíthető,
átalányként megfizeti a Hallgató jelen szerződés szerinti képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami (rész)ösztöndíj
50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
visszafizeti a Hallgató jelen szerződés szerinti képzésére tekintettel Magyar Állam által folyósított állami (rész)ösztöndíjnak a
visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal
meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a b)
pont szerint hazai munkaviszonyt.
A Felek rögzítik, hogy
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a szerződés 2. b) pontjában meghatározott
kötelezettséget a származási országában is teljesítheti,
a hitéleti képzésben részt vevő állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a szerződés 2. b) és d) pontjaiban foglalt kötelezettségek nem
terhelik,
a hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló,
valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában
teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell
figyelembe venni.
A Felek rögzítik továbbá, hogy
amennyiben az állami (rész)ösztöndíjas Hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a szerződés 2. b)-d)
pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik,
amennyiben a Hallgató 2012. szeptember 1-jét követően megkezdett képzéseire tekintettel állami (rész)ösztöndíjas formában
párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően több oklevelet szerez, a szerződés 2. b) és d) pontja szerinti
kötelezettséget az első oklevél megszerzésének időpontjától kell számítani, és képzésenként teljesíteni kell,
A szerződés 2. a) pontjában meghatározott kötelezettség a képzésváltást nem korlátozza. Képzésváltás esetén a szerződés
teljesítése szempontjából az újabb képzés képzési ideje irányadó, valamint az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok
idejébe beleszámít a hallgató képzésváltása előtti képzésén igénybe vett állami (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányok ideje.
A Hivatal az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének, vagy ha az állami (rész)ösztöndíjas hallgató az adott
képzést nem fejezi be, a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjától számított hatvan napon belül közli a volt állami
(rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét. A képzés befejezésének
időpontja az adott képzésben a végbizonyítvány kiállításának napja.
A hazai munkaviszony időtartamába beleszámít
a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama,
az az időszak, amely alatt a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult.

8.
a) Mentesül a Hallgató a szerződés 2. a) és c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha három gyermeket szül.
b) Mentesül a Hallgató a szerződés 2. c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha halmozottan hátrányos helyzetű.
c) Mentesül a Hallgató a szerződés 2. d) pontja alapján vállalt kötelezettség egy része alól, ha a visszafizetési időszak alatt hazai
munkaviszonyt létesít, tart fenn annak időtartamával arányosan.
9. A Hivatal a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a szerződés 2. a) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítésének
felfüggesztését engedélyezheti
a) a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra
tekintettel.
10. A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető, feltéve, hogy a Hallgató igazolja,
hogy
a) a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsőoktatási intézménynek és
felsőfokú képzésnek számítanak,
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b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait felnőttképzési
jogviszonyban végzi.
11. A Hallgató kérelmére a szerződés 2. c) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítése alól mentesíthető, ha a Hallgató hazai
munkaviszonyt létesít és az el nem végzett képzésre irányadó képzési idő kétszeresének megfelelő időtartamban fenntartja azt. A
Hivatal a Hallgatót kérelmére a szerződés 2. a) pontja alapján vállalt kötelezettség alól mentesítheti, ha a Hallgató az oklevelét
tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni. A Hallgató, kérelmére a szerződés 2. b)-d) pontjai alapján vállalt
kötelezettségek vagy azok egy része teljesítése alól mentesíthető, ha a Hallgató a kötelezettségeit
a) megváltozott munkaképességére tekintettel,
b) tartós betegsége, balesete, szülés,
c) kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel
nem képes teljesíteni. A kettő vagy több gyermek nevelésére vonatkozó kedvezményt ugyanazon gyermekekre tekintettel csak az
egyik szülő számára engedélyezhető.
12. Amennyiben megállapítható, hogy a Hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, erről határozatot kell hozni. A visszatérítendő
állami ösztöndíj összegét a határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik napig kell megfizetni (esedékesség). A
határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény által előírt kötelező tartalmi
elemeken kívül - tartalmaznia kell
a) a visszatérítendő állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,
b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,
c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.
13. Az állami ösztöndíj vagy annak egy része visszatérítését a Hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy - nyilatkozat
benyújtásával - átvállalhatja.
14. A Hallgató kérelmére
a) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
b) ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló részletfizetés
engedélyezhető.
15. A Nftv. 48/R. § (1) bekezdése szerinti visszatérítési kötelezettség összegét megállapító jogerős határozat a Magyar Államot
megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldésre kerül az állami adóhatóságnak a visszatérítendő
összeg behajtása érdekében, ha a jogerősen megállapított visszatérítési kötelezettséget a Hallgató, vagy a szerződés 12. pontja
szerinti, a visszatérítést átvállaló személy az átvállalt összeg erejéig
a) határidőre nem teljesíti, és
b) a Hallgató részletfizetési vagy az Nftv-ben meghatározott más kérelmet nem terjesztett elő, vagy az e kérelmek tárgyában hozott
jogerős döntésben foglaltaknak határidőre nem tesz eleget.
16. A felsőoktatási intézmény és a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv az Nftv. 5. mellékletében meghatározottak
szerint jogosult a Hallgató személyes adatainak kezelésére.
17. A Hallgató hozzájárul, hogy a Hivatal a szerződésben meghatározott jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése
során elektronikus levelezési címen (e-mail-en) is tarthassa vele a kapcsolatot, és egyben vállalja, hogy az elektronikus levelezési
címének megváltozása esetén a változást a Hivatal számára a hsz@oh.gov.hu címre bejelenti.
18. A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott adatokat, valamint a szerződésben meghatározott
kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellenőrzése érdekében szükséges, az Nftv. 5. mellékletében felsorolt adatokat –
amennyiben azokban változás áll be – 8 napon belül bejelenti.
19. Jelen szerződés a Hallgató általi aláírás napján, határozatlan időtartamra jön létre. Az Nftv. 48/F. § (2) bekezdése alapján jelen
szerződés megszűnik, amennyiben a (rész)ösztöndíjas Hallgató szerződéses kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése
alól mentesült.
20. A Hallgató felsőoktatási intézménybe történő beiratkozása – érvényes hallgatói jogviszony megléte esetén a szerződéssel érintett
képzésre történő első bejelentkezése – napjáig írja alá a szerződést, a szerződés aláírása a beiratkozás (bejelentkezés)
előfeltétele.
21. A Felek rögzítik, hogy az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezőnek a Hivatal a felsőoktatási
intézmények felvételi eljárásainak szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott besorolási döntésében tájékoztatta az
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötődő hallgatói jogviszony létesítésének feltételeiről, és egyidejűleg tájékoztatást
adott a hallgatói ösztöndíjszerződés feltételeiről.
22. A Hivatal a hallgatói ösztöndíjszerződés-tervezet megszemélyesített példányát az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre
besorolt jelentkező számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi a felvételi eljárásra vonatkozó kormányrendeletben
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meghatározott honlapján. A Hivatal a szerződéstervezet három eredeti példányát azon felsőoktatási intézmény számára juttatja el,
amelybe a hallgató besorolásra került. A hallgatói ösztöndíjszerződés hiteles példányainak azon példányok minősülnek, melyeket
a Hallgató az adott felsőoktatási intézménynél kézhez kap.
A felsőoktatási intézmény képviselője a beiratkozási eljárás során ellenőrzi, és – a hallgatói ösztöndíjszerződés valamennyi eredeti
példányának aláírásával – tanúsítja, hogy meggyőződött a hallgatói ösztöndíjszerződést aláírni szándékozó magyar állami
(rész)ösztöndíjas személyazonosságáról, vagy a szerződő személy helyett eljáró személy képviseleti jogosultságáról.
A Hallgató az Nftv. 48/D. § (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségét akként teljesíti, hogy a hallgatói ösztöndíjszerződés
egy eredeti példányát a beiratkozást (bejelentkezést) követő nyolc napon belül leadja a felsőoktatási intézménynél.
Jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek
kölcsönösen együttműködni egymással, a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni
egymást.
A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben (így különösen a kötelezettségek
teljesítésének rendje, mentességek, kedvezmények köre, a nemteljesítés jogkövetkezményei, a szolgáltatandó adatok köre, az
adatkezelés és nyilvántartás, eljárási rend) az Nftv. vonatkozó szabályai irányadók.
A szerződés személyes és képzési adatokat tartalmazó részében a központi felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetett képzési
formák szerinti adatok kerülnek, amennyiben a képzés megkezdésének jogcíme felvétel felsőoktatási felvételi eljárásban.
Felek rögzítik, hogy
a már megkötött hallgatói szerződések tartalmát a Magyar Állam kizárólag a Hallgató számára kedvezőbb feltétel megállapításával
változtathatja meg,
amennyiben a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv kijelölése jogszabály-módosítás folytán megváltozik, jelen
szerződés a Magyar Állam részéről eljáró feladat-ellátó szerv tekintetében egyoldalúan módosítható.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés magyar nyelven készült, és Felek ezen változatot fogadják el hitelesnek.
Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés
3 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1 példány a Hallgatónál, 1 példány a
Hivatalnál, 1 példány pedig a felsőoktatási intézménynél marad.
A hallgató tudomásul veszi, hogy az Oktatási Hivatal vezetőjének e szerződésen szereplő nyomtatott aláírásképét szabályos
jognyilatkozatnak fogadja el a Magyar Állam részéről.

Kelt: Budapest, 2012. augusztus 10.

Kelt:

________________________
Oktatási Hivatal

________________________
Minta László

A szerződő fél (hallgató) személyazonosságáról meggyőződtem:

P.h.

Minta Felsőoktatási Intézmény ellenjegyzése
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