Postacímek:

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

Mentesítési kérelem hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól
Kérelmező neve: .............................................................................................................................................................
Kérelmező születési helye, ideje: ...................................................................................................................................
Kérelmező lakcíme1:.......................................................................................................................................................
Kérelmező e-mail címe2:…………………………………………………………………………………………….....
Munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító határozat iktatószáma: .............................................................
Mellékelt dokumentumok száma: ...................................................................................................................................
Kérelem tárgya: A magyar állami (rész)ösztöndíjhoz kapcsolódó hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alóli
mentesség megállapítása.
Kérelmemet az alábbi indokra hivatkozással nyújtom be: 3







megváltozott munkaképesség,
tartós betegség,
baleset,
önhibán kívüli váratlan ok,
szülés*,
kettő vagy több gyermek nevelése*

*Gyermek(ek) adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja leánykori neve

Lakcím (lakcímkártyán
szereplő lakóhely vagy
tartózkodási hely)

Megjegyzés: ...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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
4
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
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
Mentesítés a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól
Sikeres oklevélszerzés esetén 20 éven belül kell az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú hazai
munkaviszonyt fenntartani.
Visszatérítési kötelezettség kiváltása esetén az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú hazai
munkaviszonyt kell fenntartani. Egy félévet 150 nappal számolunk.
A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség ideje alatt megváltozott munkaképességre, tartós betegségre, balesetre,
szülésre, kettő vagy több gyermek nevelésére, önhibán kívüli váratlan okra tekintettel kérhető mentesítés a kötelezettség
alól.

Mentesítési jogcím igazolása
-

-

Megváltozott munkaképesség esetén: a rehabilitációs hatóság megváltozott munkaképesség megállapítása
során kiállított komplex minősítésről készült összefoglaló véleményének másolata.
Tartós betegség esetén: rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményének másolata vagy a Magyar
Államkincstár magasabb összegű családi pótlékra jogosultságot megállapító határozatának másolata.
Baleset esetén: kórházi zárójelentés, vagy szakorvosi igazolás másolata.
Önhibán kívüli, váratlan ok megjelölése esetén azt kell igazolni, hogy az adott körülmény, esemény a kérelmező
önhibáján kívül lépett fel, és olyan súlyos mértékű, hogy megakadályozza a magyar állami ösztöndíjas
kötelezettségeinek teljesítésében.
Szülés esetén: benyújtható a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata vagy kérjük a
formanyomtatványon feltüntetni a gyermek(ek) azonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja leánykori neve).
Kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel: benyújtható a (18 év alatti) gyermekek születési anyakönyvi
kivonatának és az Ügyfél és gyermekei azonos lakcímet igazoló lakcímkártyáinak másolata vagy kérjük a
formanyomtatványon feltüntetni a gyermek(ek) azonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja leánykori neve,
lakcíme).

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

