Postacímek:

Oktatási Hivatal, 1363 Budapest 502., Pf. 19. VAGY Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérelem
visszatérítés helyett hazai munkaviszony-fenntartás
Kérelmező neve:................................................................................................................................................
Kérelmező születési helye, ideje:

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

Kérelmező lakcíme1: ........................................................................................................................................
Kérelmező e-mail címe2:…………………………………………………………………………………
Visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat iktatószáma: ....................................................................
Mellékelt dokumentumok száma: ....................................................................................................................
Kérelem tárgya: A magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban megállapított visszatérítési kötelezettség kiváltása hazai
munkaviszony-fenntartással3
A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtható kérelem:


munkaviszonyomat a kérelmet elfogadó határozat véglegessé válásától kérem beszámítani,
 továbbá kérem a hazai munkaviszony-fenntartás felfüggesztését fennálló felsőoktatási hallgatói
jogviszonyom/nappali tagozatos tanulói jogviszonyom idejére.4



munkaviszonyomat a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszonyom megszűnésétől kérem
beszámítani,
 továbbá kérem a hazai munkaviszony-fenntartás felfüggesztését fennálló felsőoktatási hallgatói
jogviszonyom/nappali tagozatos tanulói jogviszonyom idejére.5

A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat kézhezvételét követő 30 napon túl vagy végrehajtási eljárás alatt
benyújtható kérelem:


munkaviszonyom egyszeri, utólagos beszámítását kérem (a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető hallgatói
jogviszony megszűnésének napjától jelen kérelem benyújtásának időpontjáig).

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.
Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségem nyomon követéséhez a fenti adatokat
nyilvántartsa.
Kelt: .......................... , ...............................................

Kérelmező aláírása:…………………………………………………..

A 3000 Ft eljárási illetéket az Oktatási Fizetési Portálon (OFP) keresztül elektronikus (bankkártyás) befizetéssel 6 VAGY
az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-30000003 számú számlájára átutalással VAGY postán vásárolható
illetékbélyeggel kell megfizetni.

A kérelemhez a lakcímkártya másolata mellékelhető. A lakcímadatokban történő változást – amennyiben jelenleg is van hallgatói jogviszonya –
felsőoktatási intézményében jelentse be.
2
Nem kötelező adat!
3
Kérjük a megfelelő indokot megjelölni!
4
Amennyiben aktuálisan fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel az intézményt és a szakot,
amelyre a felfüggesztést kéri. Tanulói jogviszony esetén mellékelhető az iskolalátogatási igazolás.
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Amennyiben aktuálisan fennálló hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel az intézményt és a szakot,
amelyre a felfüggesztést kéri. Tanulói jogviszony esetén mellékelhető az iskolalátogatási igazolás.
6
https://www.oktatas.hu/ofpshop/!OFPShop/fooldal linkre kattintva regisztrációt és belépést követően. Bővebb információk:
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/eljarasi_illetek
1

Kitöltési segédlet
Kezdőnap és felfüggesztés
Visszatérítési kötelezettség akkor áll fenn, ha az erről szóló határozatot az Oktatási Hivatal megküldte. A visszatérítési
kötelezettséget megállapító határozat közlésétől számított 30. napig (esedékesség) lehetőség van kérelmezni a
kötelezettségnek az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszony fenntartásával
történő kiváltását. Hazai munkaviszonynak a biztosítotti jogviszony számít, amit a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló a 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szabályoz.
A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére az állami ösztöndíjjal támogatott félévek időtartama + 365 nap
áll rendelkezésre, egy félévet 150 nappal számolunk. (Példa: visszafizetési kötelezettség keletkezik 6 igénybe vett magyar
állami ösztöndíjas félévre nézve. Ilyen esetben 6x150 (900) nap hazai munkaviszonyt kell fenntartani 900+365 (1265) napon
belül.)
Arra is lehetőség van, hogy – amennyiben aktív hallgatói vagy tanulói jogviszonya van – a tanulmányok folytatásának idejére
kérje a hazai munkaviszonnyal való teljesítés felfüggesztését.
A teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti kérelmén, ami vagy a visszafizetési kötelezettséget keletkeztető hallgatói
jogviszony megszűnése (múltbeli dátum), vagy a döntés véglegessé válásának időpontja lehet (az ügymenet függvényében
jövőbeli dátum). Csak ezen két dátum valamelyikétől kérhető a hazai munkaviszonyban töltött/töltendő időtartam beszámítása!
Kérjük, alaposan fontolja meg, hogy pl. a múltbeli dátum választása esetén az állami ösztöndíjjal támogatott félévek időtartama
+ 365 nap alatt eleget tud-e tenni a képzési időnek megfelelő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségnek. Ezen
információk alapján egyértelműen jelölje, hogy melyik dátumtól kéri a hazai munkaviszonnyal való teljesítés számítását, és
azt is egyértelműen jelölje, hogy jelenlegi hallgatói/tanulói jogviszonya esetén kéri-e a hazai munkaviszonnyal való teljesítés
felfüggesztését. Tanulói jogviszony esetén (nappali tagozatos, iskolarendszerű képzés) mellékelhető a jogviszony-igazolás.
Hallgatói jogviszony esetén nem szükséges mellékelni a jogviszony-igazolást, de a megjegyzés rovatban tüntesse fel az
intézményt és a szakot, amelyre a felfüggesztést kéri.
A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat közlésétől számított 30. napon túl a végrehajtási eljárás befejezéséig
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012.
(VIII. 31.) Korm. rend. 9. § (9) bekezdése alapján a teljesített hazai munkaviszony beszámítását egy alkalommal lehet kérni.
A beszámítás során a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnésének napjától a kérelem
benyújtásának időpontjáig eltelt idő alatt teljesített munkaviszony vehető figyelembe.

Lakcímmódosítás
A lakcímadatokban történő változást – amennyiben jelenleg is van hallgatói jogviszonya – felsőoktatási intézményében
jelentse be. Amennyiben jelenleg nincs hallgatói jogviszonya, kérelméhez mellékelheti lakcímkártyája másolatát; amennyiben
azon több cím is szerepel (lakóhely és értesítési cím), egyértelműen jelölje meg, hogy melyik címen fogad küldeményeket.

Eljárási illeték megfizetése: elektronikus (bankkártyás) befizetés, átutalás vagy illetékbélyeg
Az eljárás illetékköteles. A 3000 Ft eljárási illeték leróható az Oktatási Fizetési Portálon (OFP) keresztül elektronikus
(bankkártyás) befizetéssel a https://www.oktatas.hu/ofpshop/!OFPShop/fooldal linkre kattintva regisztrációt és belépést
követően. Bővebb információk: https://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/eljarasi_illetek
A 3000 Ft eljárási illetéket átutalás esetén az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-30000003 számú számlájára kell
megfizetni. Külföldi bankból történő utalás esetén: IBAN: HU65 1003 2000 0028 2637 3000 0003, SWIFT: MANEHUHB,
SEPA-utalás esetén: HUSTHUB. Az átutalás közleményében kérjük, tüntesse fel a visszatérítési kötelezettséget megállapító
határozat iktatószámát, továbbá a benyújtott kérelemhez mellékelje a sikeres utalást igazoló dokumentum másolatát.
Az eljárási díj a kérelemre felragasztott, postán megvásárolható illetékbélyeggel is megfizethető.

További információk
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek

