
Postacím:  Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest 

Kérelem oklevélszerzési határidő felfüggesztésére 

Kérelmező neve: ..........................................................................................................................................................  

Kérelmező születési helye, ideje:  ................................................................................................................................  

Kérelmező anyja születési neve:  .................................................................................................................................  

Kérelmező e-mail címe:1  ............................................................................................................................................  

Kérelmező telefonszáma:2  ..........................................................................................................................................  

 

Kérelem tárgya: Oklevélszerzési határidő felfüggesztése 

Kérelmemet az alábbi indokra hivatkozással nyújtom be:3 

 Külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatok. Kérem az oklevélszerzési határidő felfüggesztését  

 1 év    2 év időtartamra. 

A külföldi felsőoktatási intézmény neve:  ...................................................................................................................  

A hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum egyedi azonosító száma:  ....................................................................  

Megjegyzés:  ...............................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Külföldi oklevélszerzés érdekében létesített külföldi hallgatói jogviszony igazolását mellékelem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a mellékelt dokumentum(ok) másolata hiteles, az eredetivel mindenben 

megegyező. Kérem az Oktatási Hivatalt, hogy az általam benyújtott kérelem alapján ügyemben döntést hozni szíveskedjen.  

Az Oktatási Hivatal a magyar állami ösztöndíjas hallgatók által vállalt kötelezettségek teljesítésének nyomon követéséhez az 

adatokat, - így a jelen kérelemben megadott adatokat is - törvényen alapuló adatkezelés alapján tartja nyilván.5 

 

Kelt: .......................... , ..............................................        Kérelmező aláírása: ………………………………....  

 

Az eljárás illetékmentes, nem kell illetéket fizetnie. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Nem kötelező adat! A megadott e-mail címet kizárólag ezen kérelem alapján indult eljárásban kezeli az Oktatási Hivatal, annak érdekében, hogy 

szükség esetén ügyféllel felvegye a kapcsolatot. 
2 Nem kötelező adat! A megadott telefonszámot kizárólag ezen kérelem alapján indult eljárásban kezeli az Oktatási Hivatal, annak érdekében, 

hogy szükség esetén ügyféllel felvegye a kapcsolatot. 
3 Kérjük az indokot megjelölni!  
5 Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató elérhető: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/adatvedelmi_tajekoztato  

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/adatvedelmi_tajekoztato


Kitöltési segédlet 

Az oklevélszerzési kötelezettség határideje A magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési és kimeneti 

követelmények szerinti képzési idő másfélszerese alatt kell oklevelet szerezniük, amely határidőbe nem számítanak bele a 

passzív félévek. Az oklevélszerzés határideje (attól függően, hogy tavaszi vagy őszi szemeszterre esik) március 31., illetve 

augusztus 31. lehet. Amennyiben határidőig nem történik meg az oklevélszerzés, hazai-munkaviszony fenntartási 

kötelezettség keletkezik a magyar állami ösztöndíjas félévekkel megegyező időtartamban (egy félévet 150 nappal számolunk). 

Az oklevélszerzési határidő felfüggesztése Az oklevélszerzési határidő felfüggeszthető maximum 2 évre, a határidő 

lejáratát megelőzően benyújtott kérelemmel: 

• Külföldi tanulmányok esetén: külföldi felsőoktatási intézményben külföldi oklevélszerzés érdekében folytatott 

tanulmányokra tekintettel. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi hallgatói jogviszony igazolását és annak fordítását. 

(Az egyes ösztöndíj programokról – pl. Erasmus – azt szükséges tudni, hogy csak azok elfogadhatók, amelyek 

tényleges külföldi hallgatói jogviszonyt eredményeznek.) 

Kérelem benyújtása Az Oktatási Hivatal kérelmet postai úton fogad be. Postacímünk: Oktatási Hivatal Magyar Állami 

Ösztöndíj Főosztály, Budapest 1893 

A kérelemre nem kell illetéket fizetni, mivel a 2021. január 1-jét követően indult első fokú közigazgatási hatósági eljárás 

illetékmentes. 

Elektronikus kapcsolattartás Tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal a magyar állami ösztöndíjas hallgatók 

kötelezettségeivel kapcsolatos hatósági döntéseit elektronikus formában hozza meg és amennyiben ügyfél rendelkezik 

ügyfélkapus elérhetőséggel, akkor a magyarorszag.hu oldalon elérhető személyes értesítési tárhelyre továbbítja. A hatósági 

döntések elektronikus fogadásához személyes ügyfélkapu-azonosítóval6  kell rendelkeznie. Amennyiben még nem rendelkezik 

Ügyfélkapu-regisztrációval, kérjük, igényeljen Ügyfélkapu-azonosítót!  

További információk https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij 

                                                           
6 A személyes ügyfélkapu-azonosító létrehozása regisztrációs eljárás, amelyet kezdeményezni lehet személyesen bármelyik regisztrációs szervnél 

(okmányirodában, kormányablakban, a NAV központi ügyfélszolgálatain, külképviseleteken) vagy elektronikusan 2016. január 1-jét követően 

kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio felületen. Az Ügyfélkapu létesítésére 

vonatkozó információk az Ügyfélkapu honlapján (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/) tekinthetők meg. 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

