
Postacím:  Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest 

Kérelem 

hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztése 

hallgatói jogviszonyban folytatott tanulmányokra 

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

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

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

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

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

Munkavállalási kötelezettséget megállapító határozat iktatószáma: FHSZ/…………………-…………/………… 

 

Kérelem tárgya: A magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban megállapított munkavállalási kötelezettség 

felfüggesztése magyarországi hallgatói jogviszony idejére 

 

Hazai felsőoktatási intézményben létesült hallgatói jogviszonyom idejére kérem a megállapított hazai 

munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztését. 

A felfüggesztés alapjául szolgáló képzés adatai: 

 

Felsőoktatási intézmény neve:  

Képzés neve:  

Képzés szintje:3 alapképzés (BA/BSc) 

mesterképzés (MA/MSc) 

osztatlan képzés 

felsőoktatási szakképzés 

szakirányú továbbképzés 

doktori képzés 

Képzés munkarendje:4 nappali 

esti 

levelező 

távoktatás 

Képzés kezdődátuma:  

Képzés kezdésének módja:  

Képzés végdátuma:5  

Képzés megszűnésének módja:6  

                                                           
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 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
4 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
5 Abban az esetben kérjük megadni, ha már megszűnt a képzés. 
6 Abban az esetben kérjük megadni, ha már megszűnt a képzés. 



 

A kérelem benyújtásához a hallgatói jogviszony igazolása nem szükséges. Az Oktatási Hivatal a megadott adatok alapján 

a képzés fennállását a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) közhiteles nyilvántartás adatai alapján vizsgálja.  

A képzés megszűnésével a kötelezettség felfüggesztése is megszűnik. Amennyiben további felsőoktatási képzésre is 

kérné a kötelezettség felfüggesztését, ahhoz külön kérelem benyújtása szükséges! 

 

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.7 

 

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

 

Az eljárás illetékmentes, nem kell illetéket fizetnie. 

 

 

                                                           
7 Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató elérhető: https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/adatvedelmi_tajekoztato  

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


Postacím:  Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest 

Kitöltési segédlet 

A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztése 

Amennyiben a rövid határidővel teljesítendő hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség (a továbbiakban: 

munkakötelezettség) teljesítését az akadályozza, hogy hazai felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya volt/van, akkor 

kérhető a munkakötelezettség felfüggesztése a tanulmányok időtartamára. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sikeres oklevélszerzést követő 20 éves (hosszú) határidővel teljesítendő munkakötelezettség 

felfüggesztése nem lehetséges! 

Felfüggesztés múltbeli tanulmányokra: 

Ha a munkakötelezettség kezdő dátumának nem kérte a módosítását, akkor a felfüggesztés a munkakötelezettséget 

megalapozó képzés vége és a kötelezettség határideje között folytatott tanulmányok időtartamára kérhető. Ebben az 

esetben a múltban indult teljesítési határidő meghosszabbodik ezen múltbeli tanulmányok időtartamával. 

Akkor érdemes ezt kérni, ha a munkakötelezettséget megalapozó képzés megszűnését követően is tanult, és ezen 

múltbeli tanulmányokkal meghosszabbított teljesítési határidő már elegendő ahhoz, hogy a munkakötelezettsége a 

kezdődátum módosítása nélkül teljesüljön. 

 

Felfüggesztés folyamatban lévő/jövőbeli tanulmányokra: 

Ha a munkakötelezettség kezdő dátumának kérte a módosítását, akkor a felfüggesztés a jövőbeli munkakötelezettség 

teljesítési időtartamába eső tanulmányokra kérhető. Ebben az esetben a jövőben induló teljesítési határidő 

meghosszabbodik ezen tanulmányok időtartamával. 

Akkor érdemes ezt kérni, ha a hallgató úgy tudja, hogy a munkakötelezettsége a kötelezettséget megalapozó képzés 

végétől a munkakötelezettség határidejéig nem teljesült maradéktalanul, ezért kérelmezte a munkabeszámítás kezdő 

dátumának módosítását. Ugyanakkor a munkakötelezettség teljesítése egyelőre nem is tud megkezdődni, mivel még 

tanulmányokat folytat. 

 

A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség felfüggesztése időtartamában fenntartott munkaviszony nem számítható be a 

hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségbe.  

Az alábbi linken található példák szemléltetik, hogy a felfüggesztés hogyan módosíthatja a munkakötelezettség határidejét: 

https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/kerelemmintak > Példaesetek a munkakötelezettség felfüggesztéséhez 

A felfüggesztés képzésenként külön kérelemmel érvényesítendő 

A munkakötelezettség felfüggesztésének érvényesítéséhez képzésenként külön kérelmet kell benyújtani. A felfüggesztés 

képzéshez kapcsolódik. A képzés lezárulásával a munkakötelezettség felfüggesztése automatikusan megszűnik, és a 

teljesítési kötelezettség folytatódik. Az Oktatási Hivatal a felfüggesztés érvényesítése szempontjából nem követi 

nyomon, ha a hallgató kérelmében nem jelzett, új képzést létesít. Amennyiben a hazai munkaviszony fenntartására nyitva 

álló határidőn belül újabb tanulói/hallgatói jogviszony létesül, a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak újabb 

kérelem benyújtásával szükséges nyilatkoznia arról, hogy ezen jogviszonyhoz kapcsolódó képzés fennállásának idejére 

is kéri a munkakötelezettség felfüggesztését. 

Benyújtandó igazolások 

A magyarországi felsőoktatási hallgatói jogviszonyt nem szükséges külön igazolni. Az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási 

Információs Rendszerben (röviden: FIR) tárolt adatok alapján ellenőrzi a képzés fennállásának tényét. 

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


Kérelem benyújtásának módja és határideje 

Az Oktatási Hivatal kérelmet postai úton fogad be. Postacímünk: Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 

Budapest 1893 

A felfüggesztési kérelem a munkakötelezettség teljesítési határidejének lejártáig bármikor benyújtható. 

 

A kérelemre nem kell illetéket fizetni, mivel a 2021. január 1-jét követően indult elsőfokú 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-azonosítóval8 kell rendelkeznie. Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu-

regisztrációval, kérjük, igényeljen Ügyfélkapu-azonosítót! 

További információk 

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

 

                                                           
8 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/

