GYIK – magyar állami ösztöndíj
Részletes válaszok
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I.

Felvettek? – Gratulálunk! Magyar állami ösztöndíjasként ezeket fontos tudni…

1. Állami ösztöndíjas finanszírozásúvá a hallgató beiratkozáskor a „Nyilatkozat” aláírásával válik.
A „Nyilatkozat” szövege: „Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket
megismertem.”
2. A magyar állami ösztöndíjas konstrukció kínálta lehetőségek:
 Az állam félévenként megtéríti a hallgató képzési költségét az adott felsőoktatási
intézménynek, fő szabályként összesen 12 féléven át, hosszabb képzés esetén (pl. általános
orvos) akár 14 féléven át.
 Az összesen 12 félév több képzésből is (pl. alap- és mesterképzés) összetevődhet.
 Az egyes képzések támogatási ideje a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési idő
+ 2 félév.
 A hallgató jogosulttá válik egyes hallgatói juttatásokra (tanulmányi ösztöndíj, szociális
támogatás, kollégiumi hozzájárulás stb.).
3. A magyar állami ösztöndíjas konstrukcióból fakadó feltételek, kötelezettségek:
Oklevélszerzési kötelezettség: a képzés kezdetétől számítva a képzési és kimeneti követelmények
szerinti képzési idő másfélszerese alatt oklevelet kell szerezni.
Munkavállalási kötelezettség: a sikeres oklevélszerzés napját követő 20 éven belül az igénybe vett
állami ösztöndíjas félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt kell fenntartani.
Visszafizetési kötelezettség: ha valaki az előbbi két kötelezettség valamelyikének nem tesz eleget,
visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. Figyelem! Jogszabályváltozás miatt 2020-tól a magyar állami
ösztöndíjas kötelezettségek rendszere módosul, ami érinti a visszafizetési kötelezettség szabályozását
is, ld. II./2. pont
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
II.

Hallgatói jogviszonyom megszűnik – mire számítsak, milyen lehetőségeim vannak?

II./1. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint, azaz 2020/2021. tanévet megelőzően a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2018. december 31-i állapota szerint
(ld. https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok)
1. Osztott képzés (alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés)
Ha a hallgató összesen 1 aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, nem keletkezik visszafizetési
kötelezettsége. Azonban ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül új képzést létesít,
a két képzés összevonásra kerül.*
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Ha a hallgató összesen 2 vagy több aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, kivéve, ha a hallgatói jogviszonya megszűnését követő 1 éven belül új
képzést létesít, ugyanis a két képzés ebben az esetben is összevonásra kerül.*
2. Osztatlan képzés (általános orvos, jogász stb.)
Ha a hallgató összesen 2 aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, nem keletkezik visszafizetési
kötelezettsége. Azonban ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül új képzést létesít,
a két képzés összevonásra kerül.*
Ha a hallgató összesen 3 vagy több aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, kivéve, ha hallgatói jogviszonya megszűnését követő 1 éven belül új képzést
létesít, ugyanis a két képzés ebben az esteben is összevonásra kerül.*
Fenti esetek mindegyikére igaz:
Fő szabályként a passzív félévek nem számítanak a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami
ösztöndíj szempontjából sem relevánsak. Továbbá ha a fent említett új képzés felvételi eljárással
létesül, az oklevélszerzési határidő (azaz a képzési idő másfélszerese) az új képzés kezdetétől
számítódik.
*Az összevonás az igénybe vett féléveket és az állami ösztöndíj összegét érinti (részletesebben lásd
lejjebb).
Összefoglalva:
Ha a hallgató osztott képzésen igénybe vett legalább 2 aktív félévet, osztatlan képzésen pedig legalább
3 aktív félévet, de a képzés megszűnését követő 1 éven belül felvételivel új képzést létesít (akkor is, ha
ugyanarról a képzésről van szó), régi és új képzése magyar állami ösztöndíjas szempontból
összevonásra kerül, és nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége. Ha nem létesít új képzést,
visszafizetési kötelezettsége keletkezik az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50%-ára. A
visszafizetési kötelezettséget az Oktatási Hivatal határozatban állapítja meg és postai vagy elektronikus
úton közli ügyféllel. Visszafizetési kötelezettség esetén hazai munkaviszony-fenntartási vagy
mentesítési, továbbá részletfizetési kérelem nyújtható be.
Fontos: Ha a hallgató összevonást szeretne, ügyeljen rá, hogy régi képzése az új képzés létesítése előtt
szűnjön meg – a félévek szüneteltetése/passziválása esetén erre különösen ügyeljen.
Figyelem! A felvételivel történő szakváltás lehetősége (azaz a képzés sikertelen megszűnését követő
1 évben sikeres felvételi útján létesített új képzés és ezzel a magyar állami ösztöndíjas képzések
összevonása) utoljára a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévére történő beiratkozással valósítható
meg!
Részletesen ld. II./2. pont
Részletesen:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/B. § (8) bekezdése
értelmében a képzés kezdetétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
képzési idő legfeljebb másfélszereséig történő oklevélszerzési kötelezettség a szakváltást nem
korlátozza. A szakváltás történhet a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával,
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átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján történő szakváltás az abszolutórium
megszerzése nélkül megszakított képzés lezárulását követő egy éven belül teljesített beiratkozással
lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési
költsége az irányadó.
A megszűnt hallgatói jogviszony tekintetében az Oktatási Hivatal egy év várakozási időt követően
megvizsgálja a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) tárolt hallgatói adatokat, és annak alapján
hozza meg döntését. Amennyiben a hallgató ez alatt az idő alatt felvételivel újabb hallgatói jogviszonyt
létesített, úgy képzései és a hozzájuk fűződő magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek
összekapcsolódnak. Amennyiben a képzés megszűnését/megszüntetését követő egy évben a hallgató
újabb hallgatói jogviszonyt nem létesített, a visszafizetési kötelezettséget az Oktatási Hivatal
határozatban állapítja meg és postai vagy elektronikus úton közli ügyféllel.
Az Nftv. 117/A. § (7) bekezdése alapján az Nftv. 48/B. § (8) bekezdésében foglaltakat a 2015.
szeptember 1-jét követően történt szakváltás tekintetében kell alkalmazni. Mindebből az következik,
hogy a megszűnt képzés legkorábbi megszűnési dátuma 2014. szeptember 2., az új képzés legkorábbi
létesülési dátuma pedig 2015. szeptember 2. lehet.
Példa az összevonásra: A hallgatói jogviszony „Saját bejelentés a képzés megszüntetésére” indokkal
2014. december 3-án megszűnt. Felvételi eljárás útján új hallgatói jogviszony létesült, a beiratkozás
napja 2015. szeptember 4. Ilyen esetben a két képzés összevonásra kerül.
A fenti jogszabályra való hivatkozással nem történhet meg az összevonás az alábbi esetekben:
1. A „megszűnt” hallgatói jogviszony 2014. szeptember 1-jével vagy azt megelőzően szűnt meg.
2. Az „új” hallgatói jogviszony 2015. szeptember 1-jével vagy azt megelőzően létesült.
3. A „megszűnt” és az „új” hallgatói jogviszony között több mint 365 nap telt el.
4. A „megszűnt” hallgatói jogviszony később szűnt meg, mint ahogyan az „új” létesült.
Figyelem! A felvételivel történő szakváltás lehetősége (azaz a képzés sikertelen megszűnését követő
1 évben sikeres felvételi útján létesített új képzés és ezzel a magyar állami ösztöndíjas képzések
összevonása) utoljára a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévére történő beiratkozással valósítható
meg!
Részletesen ld. II./2. pont
Vagyis ha a hallgató a képzése megszűnéséhez képest a fentiek szerint 1 éven belül felvételivel új
képzést létesít, nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége. Ha azonban nem létesít új képzést,
visszafizetési kötelezettsége keletkezik a képzése megszűnéséhez képest 1 év múlva az igénybe vett
állami ösztöndíj összegének 50%-ra nézve. A visszafizetési kötelezettséget az Oktatási Hivatal
határozatban állapítja meg és postai vagy elektronikus úton közli az ügyféllel.
Visszafizetési kötelezettség esetén kérelmet nyújthat be a következő pontban foglaltak szerint.
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
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II./2. 2020/2021. tanévtől jogszabályi változás!
1.
A nemzeti felsőoktatásról szóló CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/B. § (8) bekezdése
és Nftv. 48/A. c) pontja az alábbiak szerint változik:
„A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás a
képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával vagy átvétellel valósul meg.
Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az
irányadó.” – Figyelem! A felvételivel történő szakváltás kikerül a jogszabályból!
A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles „az általa magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott
tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani az adott képzés
megszűnésének napjától számítva a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel
megegyező időtartamot követő két éven belül, ha az a) pontban meghatározott határidőn belül nem
szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet.” – Figyelem! A
képzés sikertelen befejezését követően visszafizetési kötelezettség helyett automatikusan (azaz
kérelem nélkül) hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség keletkezik!
2.

Mikortól érvényes a fenti változás?

Az Nftv. 114/J. § (1) és (2) bekezdése szerint: „(1) E törvénynek a felsőoktatás szabályozására
vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC. törvénnyel (a
továbbiakban: 2018. évi XC. törvény) módosított 48/B. § (8) bekezdését első alkalommal a 2020/2021.
tanévben beiratkozással megvalósuló szakváltás esetén kell alkalmazni, ideértve azon (volt)
hallgatókat is, akik a 2018. évi XC. törvény hatálybalépését megelőzően hallgatói jogviszonnyal
rendelkeztek.
(2) E törvénynek - a 2018. évi XC. törvénnyel módosított - 48/A. § c) és d) pontja, 48/B. § (1) és (4)
bekezdése, 48/N. §-a és 48/S. §-a szerinti rendelkezéseket 2020. január 1-jétől kell alkalmazni, ideértve
azon (volt) hallgatókat is, akiknek ezen időpontig a 48/A. § c) pontja alapján kötelezettség még nem
került megállapításra. Azon (volt) hallgatók esetében, akik részére 2020. január 1-je előtt kötelezettség
került megállapításra, a 2018. december 31-én hatályos szabályozás alkalmazandó.”
3.
Mit jelentenek pontosan a fenti változások, és mi lesz a magyar állami ösztöndíjas
kötelezettségemmel a hallgatói jogviszonyom megszűnése/megszüntetése után?
Amennyiben a hallgató osztott képzésen (alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés)
összesen 1, osztatlan képzésen (általános orvos, jogász stb.) összesen 2 aktív állami ösztöndíjas félévet
vesz igénybe, és a képzése sikertelen végindokkal ér véget (azaz nem szerez abszolutóriumot), nem
keletkezik visszafizetési kötelezettsége, az adott képzéshez fűződő magyar állami ösztöndíjas
kötelezettségei megszűnnek, az ösztöndíj lezárásra kerül.
Amennyiben a hallgató osztott képzésen több mint 1, osztatlan képzésen több mint 2 aktív magyar
állami ösztöndíjas félévet használ fel, és a képzése sikertelen végindokkal ér véget (azaz nem szerez
abszolutóriumot), a képzéshez kapcsolódóan hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettsége
keletkezik az alábbiakban részletezettek szerint:
Mennyit kell dolgozni? Az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban kell
hazai munkaviszonyt fenntartani. Egy félév=150 nap.
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Mennyi idő alatt kell teljesíteni a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget? Az adott képzés
megszűnésének napjától számítva a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel
megegyező időtartamot követő két éven belül.
Példa: 4 aktív magyar állami ösztöndíjas félév felhasználását követően sikertelenül megszűnik a képzés
2020.10.20. napján  hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség keletkezik 4x150=600 napra, amit
2020.10.20-tól számított 600+730=1330 napon belül kell teljesíteni.
Honnan fog tudni erről a kötelezettségéről? Mint minden magyar állami ösztöndíjas kötelezettséget,
úgy ezt is hivatalos döntésben, határozatban állapítja meg az Oktatási Hivatal. A kötelezettséget
megállapító határozatot az érintettek részére elsősorban elektronikus (ügyfélkapun keresztül),
másodsorban (ügyfélkapus elérhetőség hiányában) postai úton küldjük meg.
Hogyan dolgozzon, ha közben még tanul/tanulni fog? Kérelemre lehetőség van a hazai
munkaviszonnyal való teljesítés felfüggesztésére az alábbi esetekben:
A kérelmezőnek a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában magyarországi hallgatói
jogviszonya van, vagy új hallgatói jogviszonyt létesít. A magyarországi felsőoktatási hallgatói
jogviszonyt nem szükséges külön igazolnia, az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási Információs
Rendszerben tárolt adatok alapján ellenőrzi a hallgatói jogviszony fennállásának tényét.
A kérelmezőnek a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában külföldi hallgatói
jogviszonya van, vagy ilyet létesít. Ilyenkor mellékelnie kell a jogviszony igazolását és annak fordítását,
továbbá a felfüggesztés ideje alatt fennálló hallgatói jogviszonyt szemeszterenként igazolnia kell (és az
igazolás fordítását is be kell nyújtania).
A kérelmező a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában nappali tagozatos,
iskolarendszerű szakképzésben tanulói jogviszonyt létesít.
Amennyiben a hazai munkaviszony fenntartására nyitva álló határidőn belül újabb tanulói/hallgatói
jogviszonyt létesít, és ezen jogviszony fennállásának idejére kéri a munkaviszony-fenntartási
kötelezettség felfüggesztését, úgy ismételten kérelemmel fordulhat az Oktatási Hivatalhoz.
Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés adott képzéshez fűződik, képzésenként önálló kérelmet kell
benyújtani, az Oktatási Hivatal nem követi nyomon, hogy a hallgató új képzést létesít.
A kérelem benyújtása illetékköteles. A 3.000 Ft közigazgatási illeték megfizetésének módjait jelen
dokumentum VIII. pontja tartalmazza.
A kérelmet postai úton kell feladni (ajánlva vagy tértivevénnyel) az Oktatási Hivatal Magyar Állami
Ösztöndíj Főosztály, 1363 Budapest Pf. 19. címére.
A munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztése időtartamában fenntartott munkaviszonyt az
Oktatási Hivatal nem tudja beszámítani.
Mi számít hazai munkaviszonynak? Hazai munkaviszonynak az a biztosítotti jogviszony számít,
amelyet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj. törvény) 5. §-a szabályoz (a diákmunka a
hazai munkaviszony-fenntartás szempontjából nem biztosítotti jogviszony!).
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Mivel a biztosítotti jogviszony számít, nincsen jelentősége, hogy rész- vagy teljes munkaidőben
történik-e a munkaviszony-fenntartás, továbbá a biztosított státuszból fakadóan nemcsak a
munkanapok számítanak, hanem a teljes biztosítotti időszak (tehát a hétvégék, ünnepnapok is).
A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek (NAV, MÁK, állami foglalkoztatási szerv)
közreműködésével vizsgálja, azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes
katonai szolgálatot végzők és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban
munkaviszonyban állók esetében). Részletesen ld. itt.
III.

Visszafizetési kötelezettségem keletkezett, milyen lehetőségeim vannak?

Visszafizetési kötelezettség – ha megszűnt a képzés, vagy határidőre nem történt meg az
oklevélszerzés – az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50%-ára keletkezik. A
visszafizetési kötelezettséget megállapító határozatot (továbbiakban: határozat) postai úton vagy
elektronikusan küldi meg az Oktatási Hivatal.
Figyelem! Jogszabályváltozás miatt 2020-tól a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek rendszere
módosul, ami érinti a visszafizetési kötelezettség szabályozását is, ld. II./2. pont
A döntés ellen annak postai vagy elektronikus közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtott, a
jogsértést pontosan megjelölő kereseti kérelemmel lehet élni (közigazgatási per). A keresetlevél
benyújtható keresetlevél-minta használatával három példányban papír alapon, vagy Ügyfélkapun
keresztül elektronikusan. A keresetlevél-minta letölthető a www.oktatas.hu Perkapu menüpontjából:
https://www.oktatas.hu/perkapu.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése szerint a
közigazgatási per illetéke 30.000.-Ft, az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján az illetékfeljegyzési jog
alapján az illetéket előzetesen nem kell leróni, annak megfizetéséről a bíróság fog dönteni.
A döntés véglegessé válásától, azaz a postai vagy elektronikus közlésétől számított 30 napon belül
kérelmet lehet benyújtani a következő jogcímeken:
a) visszafizetési kötelezettség kiváltása hazai munkaviszony fenntartásával;
b) egyéb jogcímen történő mentesülés (ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott munkaképessége,
tartós betegsége, balesete, szülés, két vagy több gyermek nevelése vagy más váratlan ok miatt,
önhibáján kívül nem képes teljesíteni);
c) részletfizetés.
A kérelmező szabadon megfogalmazhatja kérelmét, vagy igénybe veheti az alábbi webhelyről
letölthető kérelemmintákat:
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/kerelemmintak
A kérelem benyújtása illetékköteles, 3.000 Ft közigazgatási illetéket kell leróni. Az illeték befizetésének
módját jelen dokumentum VIII. pontja tartalmazza. A kérelem mellé csatolni kell a befizetést igazoló
dokumentumot is.
Hasznos tudnivalók:
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Amennyiben a) hazai munkaviszony fenntartásával (vagyis az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel
megegyező időtartamban történő hazai munkaviszony fenntartásának vállalásával) kíván eleget tenni
visszafizetési kötelezettségének, fontos az alábbiak figyelembevétele:
A magyar állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban kell hazai munkaviszonyt
fenntartani. Egy félév 150 napnak felel meg.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) végrehajtásához
szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
5. A. § (2) bekezdése szerint az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési
kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnése és a
kötelezettségről hozott végleges döntés közötti időszakban végzett, hazai munkavégzésre irányuló
jogviszonyt.
Vagyis a hallgató a teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti a kérelmen: ez vagy a visszafizetési
kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnése (mely a kérelem benyújtásakor
mindenképpen egy múltbeli dátum), vagy a hazai munkaviszony-fenntartási kérelmet elfogadó
határozat véglegessé válása (mely a kérelem elbírálását követő jövőbeli dátum). A teljesítés kezdeti
dátuma tehát kizárólag az előbbi két dátum valamelyike lehet.
Hazai munkaviszonynak az a biztosítotti jogviszony számít, amelyet a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(Tbj. törvény) 5. §-a szabályoz (a diákmunka a hazai munkaviszony-fenntartás szempontjából nem
biztosítotti jogviszony!).
Mivel a biztosítotti jogviszony számít, nincsen jelentősége, hogy rész- vagy teljes munkaidőben
történik-e a munkaviszony-fenntartás, továbbá a biztosított státuszból fakadóan nemcsak a
munkanapok számítanak, hanem a teljes biztosítotti időszak (tehát a hétvégék, ünnepnapok is).
A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek (NAV, MÁK, állami foglalkoztatási szerv)
közreműködésével vizsgálja, azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes
katonai szolgálatot végzők és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban
munkaviszonyban állók esetében).
A visszafizetési kötelezettség kiváltásánál az alábbi esetekben lehetőség van a hazai munkaviszonnyal
való teljesítés felfüggesztésére is (a teljesítés felfüggesztését kérelmében külön jelölnie kell!):
-

A kérelmezőnek a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában magyarországi hallgatói
jogviszonya van, vagy új hallgatói jogviszonyt létesít. A magyarországi felsőoktatási hallgatói
jogviszonyt nem szükséges külön igazolnia, az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási Információs
Rendszerben tárolt adatok alapján ellenőrzi a hallgatói jogviszony fennállásának tényét.

-

A kérelmezőnek a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában külföldi hallgatói
jogviszonya van, vagy ilyet létesít. Ilyenkor mellékelnie kell a jogviszony igazolását és annak
fordítását, továbbá a felfüggesztés ideje alatt fennálló hallgatói jogviszonyt szemeszterenként
igazolnia kell (és az igazolás fordítását is be kell nyújtania).

-

A kérelmező a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában nappali tagozatos,
iskolarendszerű szakképzésben tanulói jogviszonyt létesít.
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Amennyiben a hazai munkaviszony fenntartására nyitva álló határidőn belül újabb tanulói/hallgatói
jogviszonyt létesít, és ezen jogviszony fennállásának idejére kéri a munkaviszony-fenntartási
kötelezettség felfüggesztését, úgy ismételten kérelemmel fordulhat az Oktatási Hivatalhoz.
Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés adott képzéshez fűződik, képzésenként önálló kérelmet kell
benyújtani, az Oktatási Hivatal nem követi nyomon, hogy a hallgató új képzést létesít.
A kérelem benyújtása illetékköteles. A 3.000 Ft közigazgatási illeték megfizetésének módjait jelen
dokumentum VIII. pontja tartalmazza.
A kérelmet postai úton kell feladni (ajánlva vagy tértivevénnyel) az Oktatási Hivatal Magyar Állami
Ösztöndíj Főosztály, 1363 Budapest Pf. 19. címére.
A munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztése időtartamában fenntartott munkaviszonyt az
Oktatási Hivatal nem tudja beszámítani.
A dokumentumokat a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató bemutatja az Oktatási Hivatalnak, vagy
a dokumentumok közjegyző / ügyvéd által hitelesített másolati példányát benyújtja az Oktatási
Hivatalhoz, vagy a dokumentumok egyszerű másolati példányainak benyújtása mellett büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozik azok hitelességéről.
A fenti c) pont szerinti részletfizetés esetén a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére
a magyar állami ösztöndíjas konstrukció által szabott feltételek teljesítésének nyilvántartásáért felelős
szerv
1. ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz
évre szóló,
2. ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb
tizenöt évre szóló részletfizetést
engedélyez.
Amennyiben a döntés véglegessé válásától, azaz a postai vagy elektronikus közlésétől számított 30
napon belül elmulasztott kérelmet benyújtani, az alábbi lehetőségei vannak:
A Kr. 9. § (9) bekezdése értelmében lehetőség van a hazai munkaviszony egyszeri, utólagos
beszámítására. Ennek keretében a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontja és a kérelem
benyújtásának napja között eltelt időszak alatt teljesített hazai munkaviszony számítható be.
Amennyiben a hallgató a vizsgált időszak alatt legalább az állami ösztöndíjas képzésével megegyező
időtartamban tartott fenn hazai munkaviszonyt, úgy kötelezettsége teljesítettnek tekinthető. Ha a
teljesített munkaviszony időtartama kevesebb, mint az ösztöndíjas tanulmányok időtartama, úgy a
visszatérítési kötelezettség csak részben tekinthető teljesítettnek. A munkaviszony beszámítását
követően fennmaradó összeget az Oktatási Hivatal a kérelemre hozott döntésben közli. A hazai
munkaviszonyban töltött időtartamot az Oktatási Hivatal a társszervek adatszolgáltatása alapján
határozza meg. Amennyiben a beszámított hazai munkaviszonyban töltött időtartamot a volt magyar
állami ösztöndíjas hallgató kifogásolja, úgy észrevételét az alábbi alátámasztó dokumentumok
valamelyikének megküldésével jelezheti:
- Munkáltatói igazolás, mely tartalmazza a munkaviszony létesítésének és végének időpontját:
aktuálisan fennálló munkaviszony esetén abból egyértelműen kiderül, hogy a jogviszony
jelenleg is fennáll vagy nem szűnt meg.
- Biztosítotti jogviszony igazolás: az ügyfélkapun keresztül TAJ megadásával lekérdezhető, hogy
a volt hallgatónak milyen biztosítotti jogviszonyai voltak. Az igazolás tartalmazza a
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jogviszonyok kezdő és végidőpontját. Kérjük, az igazoláson bűntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkozzon annak hitelességéről, valamint tüntesse fel a lekérdezés időpontját!
- Egyéni vállalkozók esetében illetőségi igazolás.
- MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által hozott hatósági döntés a hallgató foglalkoztatotti
jogviszonyairól.
- Bármilyen olyan hiteles irat, ami igazolja, hogy a hallgató az Oktatási Hivatal által beszámítható
biztosítotti jogviszonyban áll(t).
Munkaszerződésről készített másolat nem elfogadható, mivel nem igazolja a munkaviszony fennállását
vagy megszűnésének időpontját.
Az utólagos munkaviszony beszámítására irányuló kérelem a végrehajtási eljárás lezárultáig egy
alkalommal nyújtható be.
Benyújthat a fenti b) pont szerinti mentesítési kérelmet, a kérelemhez csatolhatja az alábbi igazoló
dokumentumokat:
- megváltozott munkaképesség esetén: a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalás/szakvélemény/bizottsági állásfoglalás/határozat vagy hatósági
bizonyítvány;
- tartós betegség esetén: magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat
vagy ennek folyósításáról szóló igazolás vagy a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalása/szakvéleménye/bizottsági állásfoglalása/határozata;
- szülés esetén: a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata;
két vagy több gyermek nevelése esetén: a gyermekek születési anyakönyvi kivonata és a
kérelmező, valamint a gyermekek azonos lakcímét igazoló lakcímkártyái;
- baleset esetén: kórházi zárójelentést vagy szakorvosi igazolást kell csatolni.
A dokumentumokat a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató bemutatja az Oktatási Hivatalnak, vagy
a dokumentumok közjegyző / ügyvéd által hitelesített másolati példányát benyújtja az Oktatási
Hivatalhoz, vagy a dokumentumok egyszerű másolati példányainak benyújtása mellett büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozik azok hitelességéről.
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
IV.

Kérelmet nyújtok be…

A kérelmező szabadon megfogalmazhatja kérelmét, vagy igénybe veheti az alábbi webhelyről
letölthető kérelemmintákat:
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/kerelemmintak
A kérelem benyújtásának határideje a kötelezettséget megállapító döntés postai vagy elektronikus
közlését követő 30. nap. Oklevélszerzési kötelezettség alól történő mentesítés vagy az oklevélszerzési
határidő felfüggesztése esetén a kérelem az oklevélszerzési határidőig nyújtható be.
A kérelem benyújtása illetékköteles. A 3.000 Ft közigazgatási illeték megfizetésének módjait jelen
dokumentum VIII. pontja tartalmazza.
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A kérelmet postai úton kell feladni (ajánlva vagy tértivevénnyel) az Oktatási Hivatal Magyar Állami
Ösztöndíj Főosztály, 1363 Budapest Pf. 19 címére.
A kérelemhez mellékelni kell a szükséges igazoló dokumentumok másolatát, valamint az eljárási illeték
nem illetékbélyeggel történő megfizetése esetén a befizetés tényéről szóló igazolást.
A kérelem nem tévesztendő össze a közigazgatási perrel, amelyről itt olvashat bővebben.
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
V.

Oklevélszerzési határidő – fontosabb tudnivalók és lehetőségek.

A magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzésük képzési idejének legfeljebb másfélszerese alatt
kell oklevelet szerezniük, amely időtartamba a passzív félévek nem számítanak bele. Az oklevélszerzési
határidő a képzésre történő beiratkozással indul.
Az oklevélszerzés határideje (attól függően, hogy tavaszi vagy őszi szemeszterre esik) március 31.,
illetve augusztus 31. lehet.
Példa: A hallgató 2017/18 őszi félévben televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzést kezd el; a
képzés képzési ideje 4 félév. Az oklevélszerzési határidő ebben az esetben a következőképpen alakul: a
képzés képzési idejének (4 félév) legfeljebb másfélszerese (4x1,5=6 félév) a képzés megkezdésétől
(2017/18 őszi félév) számítva, azaz 2019/20 tavaszi félévig, vagyis 2020.08.31-ig. Amennyiben a
hallgató a képzése során 1 félévet halaszt (passzivál), az oklevélszerzési határidő +1 félévvel kitolódik,
azaz fenti példát követve 2019/20 tavaszi félév helyett 2020/21 őszi félév lesz, vagyis 2021.03.31.
Ha a magyar állami ösztöndíjas hallgató határidőig nem szerez oklevelet, visszafizetési kötelezettsége
keletkezik. Az erről szóló határozatot az Oktatási Hivatal a határidő lejártát követően küldi meg postai
úton. Figyelem! Jogszabályváltozás miatt 2020-tól a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek
rendszere módosul, ami érinti a visszafizetési kötelezettség szabályozását is, ld. II./2. pont
Az oklevélszerzési határidő felfüggeszthető maximum 2 évre, a határidő napjáig benyújtott
kérelemmel. A felfüggesztés kizárólag alábbi két esetben lehetséges:
1. Felnőttképzésben folytatott nyelvi tanulmányokra tekintettel. A nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/N. § (1)–(2) bekezdése értelmében az
oklevélszerzési határidő felfüggesztése iránti kérelem nyújtható be, melyben a határidő
legfeljebb 2 évre történő felfüggesztése kérhető felnőttképzésben folytatott nyelvi
tanulmányokra tekintettel. A kérelem a határidő napjáig nyújtható be, a határidő lejártát
megelőző 1 éven belül. Hivatkozott törvényi hely nem szabályozza a felnőttképzés
időtartamát, nincsenek nyelvi megkötések, azonban a kérelemhez mellékelni kell a
nyelvtanulásra irányuló tanfolyamról, képzésről a felnőttképzési szerződés másolatát.
Vagyis igazolni kell, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott
tanulmányokat a hallgató felnőttképzési jogviszonyban folytatja. Ez történhet a felnőttképzési
szerződés benyújtásával.
A felfüggesztéshez kizárólag azok a nyelvi tanulmányok fogadhatók el, amelyek az alábbiak
szerint felnőttképzésnek minősülnek:
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A felnőttképzési szerződésnek / felnőttképzési igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
-

a felnőttképzést folytató intézmény nevét;
a felnőttképzésben részt vevő hallgató nevét;
a nyelvi képzés felnőttképzési nyilvántartásba vételi számát;
a képzés kezdetét;
a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentumok megjelölését;
annak tényét, hogy a nyelvi képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
hatálya alá tartozó felnőttképzési szerződésen alapszik;
kérjük, ügyeljen rá, hogy a szerződésen/igazoláson szerepeljen az Ön aláírása is.

Azon intézmények listája, amelyek felnőttképzés keretein belül nyelvtanfolyamot indíthatnak,
itt megtekinthető.

2. Szintén Nftv. 48/N. § (1)–(2) bekezdése értelmében külföldi felsőoktatási intézményben
folytatott tanulmányokra tekintettel. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi hallgatói
jogviszony igazolását és annak fordítását. Az ösztöndíjprogramok közül csak azok fogadhatók
el, amelyek oklevél megszerzésére irányuló külföldi hallgatói jogviszonyt eredményeznek.
Lehetőség van az oklevélszerzés alóli mentesség kérelmezésére is, ha a hallgató az oklevelét tartós
betegsége, balesete vagy szülés miatt nem képes megszerezni, illetve amennyiben a hallgató három
gyermeket szült.
A kérelem benyújtása illetékköteles. A 3.000 Ft közigazgatási illeték megfizetésének módjait jelen
dokumentum VIII. pontja tartalmazza.
Fontos: A határidő elmulasztása és visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén továbbra is
megszerezhető az oklevél, azonban a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek szempontjából a
határidő lejártát követően megszerzett oklevél már nem releváns (ezzel kapcsolatban további
tájékoztatást a felsőoktatási intézmény tud adni).
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
VI.

Munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések…

A magyar állami ösztöndíj szempontjából hazai munkaviszonynak a biztosítotti jogviszony számít,
melyet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj. törvény) 5. §-a szabályoz. Éppen ezért hazai
munkaviszonnyal való teljesítés esetén a munkavégzésnek nem kell a képzési szakterülethez igazodnia,
és több munkaviszonyból is összetevődhet.
A diákmunka nem biztosítotti jogviszonyt eredményező munkaviszony, tehát a hazai munkaviszonyfenntartás szempontjából nem elfogadható.

12

Mivel a biztosítotti jogviszony számít, nincsen jelentősége, hogy rész- vagy teljes munkaidőben
történik-e a munkaviszony-fenntartás, továbbá a biztosított státuszból fakadóan nemcsak a
munkanapok számítanak, hanem a teljes biztosítotti időszak (tehát hétvégék, ünnepnapok is).
A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek (NAV, MÁK, állami foglalkoztatási szerv)
közreműködésével vizsgálja, azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes
katonai szolgálatot teljesítők és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban
munkaviszonyban állók esetében).
A teljesítésről az Oktatási Hivatal a tárgyévet követő évben munkavállalási egyenlegközlőben értesíti a
hallgatót.
1. Sikeres oklevélszerzés esetén
Az oklevél kiállításának napjától számított húsz éven belül kell az állami ösztöndíjjal támogatott
félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt fenntartani. Egy aktív magyar állami
ösztöndíjas félév 150 nap hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget eredményez.
Példa: A hallgató 8 magyar állami ösztöndíjas félév igénybevételét követően oklevelet szerzett
határidőn belül. A hallgatónak az oklevél megszerzésének másnapját követő húsz éven belül kell 8×150
nap (1200 nap) hazai munkaviszonyt fenntartania.
2. Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén
Ha a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnt, vagy nem szerzett határidőre oklevelet, és az emiatt
keletkezett visszafizetési kötelezettségének hazai munkaviszony-fenntartással történő kiváltását
kérelmezte, a képzési időnek megfelelő időtartamot a képzési idő + 365 nap alatt kell teljesítenie. Egy
félév ebben az esetben is 150 napnak számít.
Figyelem! Jogszabályváltozás miatt 2020-tól a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek rendszere
módosul, ami érinti a visszafizetési kötelezettség szabályozását is, ld. II./2. pont
Példa: A hallgató 4 igénybe vett magyar állami ösztöndíjas félévet követően megszünteti hallgatói
jogviszonyát. Amennyiben a megszűnést követő 1 éven belül nem létesít új hallgatói jogviszonyt, úgy
1 év elteltével postai vagy elektronikus úton megkapja a visszafizetési kötelezettséget megállapító
határozatot. A határozat közlését követő 30 napon belül kérelmet nyújt be. Kérelmén megjelöli, hogy
hazai munkaviszony fenntartásának vállalásával kíván eleget tenni visszafizetési kötelezettségének,
amelyet a mentesítési határozat véglegessé válásától kér beszámítani. A hallgatónak tehát 4×150 nap
(600 nap) hazai munkaviszonyt kell fenntartania a mentesítési határozat véglegessé válásának napjától
számított 600+365 (965) napon belül.
A visszafizetési kötelezettség kiváltásánál az alábbi esetekben lehetőség van a hazai munkaviszonnyal
való teljesítés felfüggesztésére is (a teljesítés felfüggesztését kérelmében külön jelölnie kell!):
A kérelmezőnek a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában magyarországi hallgatói
jogviszonya van, vagy új hallgatói jogviszonyt létesít. A magyarországi felsőoktatási hallgatói
jogviszonyt nem szükséges külön igazolnia.
A kérelmezőnek a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában külföldi hallgatói
jogviszonya van, vagy ilyet létesít. Ilyenkor mellékelnie kell a jogviszony igazolását, és annak fordítását,
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továbbá a felfüggesztés ideje alatt fennálló hallgatói jogviszonyt szemeszterenként igazolnia kell (és az
igazolás fordítását is be kell nyújtania).
A kérelmező a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában nappali tagozatos,
iskolarendszerű szakképzésben tanulói jogviszonyt létesít.
Amennyiben a hazai munkaviszony fenntartására nyitva álló határidőn belül újabb tanulói/hallgatói
jogviszonyt létesít, és ezen jogviszony fennállásának idejére kéri a munkaviszony-fenntartási
kötelezettség felfüggesztését, úgy ismételten kérelemmel fordulhat az Oktatási Hivatalhoz.
Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés adott képzéshez fűződik, képzésenként önálló kérelmet kell
benyújtani, az Oktatási Hivatal nem követi nyomon, hogy a hallgató új képzést létesít.
A kérelem benyújtása illetékköteles. A 3.000 Ft közigazgatási illeték megfizetésének módjait jelen
dokumentum VIII. pontja tartalmazza.
A kérelmet postai úton kell feladni (ajánlva vagy tértivevénnyel) az Oktatási Hivatal Magyar
Állami Ösztöndíj Főosztály, 1363 Budapest Pf. 19. címére.
A munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztése időtartamában fenntartott munkaviszonyt az
Oktatási Hivatal nem tudja beszámítani.
Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén a hallgató a teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti a
kérelmen: ez vagy a visszafizetési kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnése (amely
a kérelem benyújtásakor mindenképpen egy múltbeli dátum), vagy a hazai munkaviszony-fenntartási
kérelmet elfogadó határozat véglegessé válása (amely a kérelem elbírálását követő jövőbeli dátum)
lehet. A teljesítés kezdeti dátuma tehát kizárólag az előbbi két dátum valamelyike lehet.
3. Munkavállalási egyenlegközlők
3.1. Munkavállalási egyenlegközlő határozat
Az Oktatási Hivatal a munkaviszony tényét minden évben a tárgyévet követő évben lekért adatok
alapján társszervek közreműködésével (NAV, MÁK, állami foglalkoztatási szerv) vizsgálja. Azoknál az
ügyfeleknél, akik az adatszolgáltatás alapján határidőben teljesítették a hazai munkaviszonyfenntartási kötelezettségüket, és nincsen fennmaradó kötelezettségük, az Oktatási Hivatal a
munkavállalási egyenlegközlő határozatban állapítja meg a teljesített munkaviszony időtartamát,
továbbá azt, hogy nem áll fenn a továbbiakban kötelezettség. Amennyiben ügyfél nem teljesítette
határidőben a munkaviszony-fenntartási kötelezettségét, tehát a határidő lejártát követően is fennáll
a kötelezettsége, az Oktatási Hivatal munkavállalási egyenlegközlő határozatával megállapítja a
teljesített munkaviszony időtartamát, továbbá az Nftv. 48/A. § d) pontja szerinti visszatérítési
kötelezettség fennmaradó összegét.
Amennyiben nem ért egyet a munkavállalási egyenlegközlő határozatban foglaltakkal, a döntés ellen
annak postai vagy elektronikus közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtott, a jogsértést pontosan
megjelölő kereseti kérelemmel lehet élni (közigazgatási per). A keresetlevél benyújtható keresetlevélminta használatával három példányban papír alapon, vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikusan. A
keresetlevél-minta
letölthető
a
www.oktatas.hu
Perkapu
menüpontjából:
https://www.oktatas.hu/perkapu.
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése szerint a
közigazgatási per illetéke 30.000.-Ft, az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján az illetékfeljegyzési jog
alapján az illetéket előzetesen nem kell leróni, annak megfizetéséről a bíróság fog dönteni.
3.2. Tájékoztató levél a teljesített hazai munkaviszony időtartamáról
Az Oktatási Hivatal a társszervektől kapott adatszolgáltatás eredményeként azoknak az ügyfeleknek,
akiknél a munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítési határideje még nem járt le, a teljesített
hazai munkaviszony időtartamáról tájékoztató levelet küld.
Amennyiben a határozatban/tájékoztató levélben foglaltakkal nem ért egyet, az irat postai átvételét
vagy elektronikus letöltését követő 15 napon belül postai úton nyújthatja be az igazoló
dokumentumot.
A benyújtott igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell az igazolt időszak kezdő és végdátumát is
(illetve végdátum hiánya esetén azt, hogy jelenleg is fennáll).
3.3. Ha 0 nap szerepel a munkavállalási egyenlegközlő határozatban
A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal minden évben a tárgyévre következő évben lekért adatok
alapján társszervek közreműködésével (NAV, MÁK, állami foglalkoztatási szerv) vizsgálja, vagyis
alapesetben azt külön nem szükséges igazolnia (kivéve származási országában munkaviszonyban álló,
önkéntes katonai szolgálatot végző esetén). Fontos kiemelni: a NAV hibátlan adóbevallás esetén tud
adatot szolgáltatni a ledolgozott munkanapok számáról.
Amennyiben nem ért egyet a munkavállalási egyenlegközlő határozatban/tájékoztató levélben
szereplő, társszervektől kapott adatok alapján megállapított hazai munkaviszony-fenntartási adatokkal
(napok száma), az irat postai átvételét vagy elektronikus letöltését követő 15 napon belül postai úton
küldheti meg a munkáltatói igazolást.
A benyújtott igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell az igazolt időszak kezdő és végdátumát is
(illetve végdátum hiánya esetén azt, hogy jelenleg is fennáll).
3.4. A szomszédos államokban élő magyarok munkanapjai
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy az Nftv. 48/A. §
b) és c) pontjában meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.
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 szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 48/A. § b) és c)
pontjában meghatározott kötelezettség származási országában történő teljesítési időszakáról naptári
évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles, magyar nyelvre lefordított dokumentumokat nyújt
be a naptári évet követő február 28-ig. Ennek hiányában az Oktatási Hivatal - a hiánypótlás
eredménytelensége esetén - a származási országban történő munkavégzést nem veszi figyelembe.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 20. § (1)
bekezdése értelmében Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar.
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Az Ákr. 65. § (3) és (4) bekezdése alapján, ha a külföldön kiállított közokirat eredetiségével vagy
tartalmával kapcsolatban kétség merül fel, a hatóság felhívja az ügyfelet felülhitelesített külföldön
kiállított közokirat bemutatására. Ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar
nyelvű hiteles fordítását is csatolja, a hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el.
A fentiek értelmében szíveskedjen majd benyújtani munkáltatói igazolásának az Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda által vagy hivatalos konzuli tisztviselő által elkészített magyar nyelvű hiteles
fordítását is. Amennyiben a hiteles fordítás beszerzése aránytalan nehézséggel járna, szíveskedjen nem
hiteles magyar nyelvű fordítást benyújtani és büntetőjogi felelősséggel nyilatkozni, hogy a benyújtott
fordításban szereplő tények, adatok tartalmilag azonosak az eredeti dokumentummal.
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
VII.

Egyéb, fontos kérdésem van…

1. Átjelentkezés
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. § (7) bekezdése
szerint:
Ha a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, a képzési és kimeneti követelmények
szerinti képzési idő másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani.
Figyelem! A felvételivel történő szakváltás lehetősége (azaz a képzés sikertelen megszűnését követő 1
évben sikeres felvételi útján létesített új képzés és ezzel a magyar állami ösztöndíjas képzések
összevonása) utoljára a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévére történő beiratkozással valósítható meg!
Ld. II./2. pont
Azonban átjelentkezés esetén a következőkről rendelkezik:
Kr. 7. § (8): Ha a szakváltás nem felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, valamint az
önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára való átsorolás esetén a
képzési és kimeneti követelmények másfélszeresének kezdő időpontja a kiinduló képzés kezdete.
Vagyis átvétel/átjelentkezés esetén a képzési idő másfélszerese nem az „új” (az átjelentkezéssel
létrejövő) képzéstől számítandó, hanem a „korábbi” képzés kezdő időpontjától. Ennek főleg akkor van
jelentősége, ha a hallgató egy hosszabb képzésről (pl. 6 féléves alapképzés) jelentkezik át egy rövidebb
képzésre (pl. 4 féléves felsőoktatási szakképzés).
2. Passzív félévek
A támogatási idő és a magyar állami ösztöndíj számítása eltérhet egymástól. Fő szabályként a passzív
félévek nem számítanak bele a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami ösztöndíj
szempontjából sem számítanak igénybe vett félévnek. Ha egy hallgató bejelentkezik/beiratkozik az
adott félévre, akkor az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi szemeszterben március 15-ig van
lehetősége passziválásra, ellenkező esetben a félév a magyar állami ösztöndíj szempontjából igénybe
vettnek fog számítani. A támogatási időbe beleszámít, ha a hallgató bejelentkezett/beiratkozott az
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adott félévre. Rendkívüli passziválás esetén a félév sem a támogatási időbe nem számít bele, sem a
magyar állami ösztöndíj szempontjából nem számít igénybe vett félévnek.
3. Közigazgatási per
A döntés (határozat vagy végzés) ellen annak postai vagy elektronikus közlésétől számított 30 napon
belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz (1363
Budapest, Pf. 19) benyújtott, a jogsértést pontosan megjelölő kereseti kérelemmel lehet élni
(közigazgatási per). A keresetlevél benyújtható keresetlevél-minta használatával három példányban
papír alapon, vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikusan. A keresetlevél-minta letölthető a
www.oktatas.hu Perkapu menüpontjából: https://www.oktatas.hu/perkapu.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése szerint a
közigazgatási per illetéke 30.000.-Ft, az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján az illetékfeljegyzési jog
alapján az illetéket előzetesen nem kell leróni, annak megfizetéséről a bíróság fog dönteni.
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
VIII. Az eljárási illeték megfizetésének lehetséges módjai
1.

Bankkártyás fizetés
A kérelem eljárási illetéke az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren, az Oktatási
Fizetési Portálon keresztül fizethető meg az eljárás megindításakor, az alábbi linkre kattintva:
https://www.oktatas.hu/ofpshop/!OFPShop/fooldal
A fizetési portál használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a fizetési
portál felületre belépve kell megadni a díj befizetéséhez kapcsolódó adatokat. Ennek
keretében kell kiválasztani, hogy milyen jogcímen történik a befizetés, illetve itt kell megadni,
hogy az mely ösztöndíjhoz kapcsolódik. A kosár tartalmának véglegesítését követően
bankkártyás fizetéssel történik az összeg kiegyenlítése. A befizetést követően a rendszer
visszaigazolja a pénzügyi tranzakció sikerességét vagy meghiúsulását.

2. Átutalás
A kérelemre fizetendő eljárási illetéket az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-30000003
számú számlájára kell befizetni, a közlemény rovatban pedig a kapcsolódó döntés
ügyiratszámát/iktatószámát vagy az ösztöndíjazonosítót kell feltüntetni. A kérelem mellé
csatolni kell a befizetést igazoló dokumentumot is.
3. Illetékbélyeg
A hatósági ügyintézés során fizetendő eljárási illeték az eljárást kezdeményező iratra (kérelem,
fellebbezés) ragasztott, postán megvásárolt illetékbélyeggel is megfizethető.
IX.

További kérdéseimet hol tehetem fel?

Telefonon és személyesen az Oktatási Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán.
E-mailen az allamiosztondij@oh.gov.hu címen.
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Minden esetben szükség van azonosító adatokra (név, születési hely, születési idő, ösztöndíj-azonosító
vagy oktatási azonosító) vagy meghatalmazásra.
Amennyiben a részletes jogszabályi háttér érdekli, az alábbi linkre kattintva tájékozódhat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (48/A. § - 48/S. §) és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendeletben: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/jogszabalyok
A támogatási idő számításával, átsorolással kapcsolatos kérdéseit a tamido@oh.gov.hu tematikus email címre küldheti el.
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