Postacímek:

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

Kérelem oklevélszerzési határidő felfüggesztésére
Kérelmező neve: ..................................................................................................................................................................
Kérelmező születési helye, ideje: ........................................................................................................................................
Kérelmező lakcíme1:.............................................................................................................................................................
Kérelmező e-mail címe2: .....................................................................................................................................................
Ösztöndíj azonosító: ............................................................................................................................................................
Mellékelt dokumentumok száma: ........................................................................................................................................
Kérelem tárgya: Oklevélszerzési határidő felfüggesztése.
Kérelmemet az alábbi indokra hivatkozással nyújtom be: 3


Nyelvvizsga megszerzése érdekében4 felnőttképzés keretein belül tanulmányokat folytatok. Kérem az
oklevélszerzési határidő felfüggesztését (a felnőttképzési szerződést/igazolást mellékelem)
 1 év

 2 év időtartamra.

A felnőttképzést folytató képző intézmény neve:..................................................................................................................
A nyelvi képzés felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:...............................................................................................


Külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatok. Kérem az oklevélszerzési határidő felfüggesztését
(külföldi oklevélszerzés érdekében létesített külföldi hallgatói jogviszony igazolását mellékelem)
 1 év

 2 év időtartamra.

A külföldi felsőoktatási intézmény neve:..............................................................................................................................
A hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum egyedi azonosító száma:...............................................................................
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 5
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
További információkat talál a következő dokumentum V. pontjában:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/GYIK_Gyakran_Ismetelt_Kerdesek_Reszletes_valaszok_.pdf
5
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
Az oklevélszerzési határidő felfüggesztése
Az 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, visszatérítési kötelezettség keletkezik.
Az oklevélszerzési határidő felfüggeszthető maximum 2 évre, a lejáratot megelőzően benyújtott kérelemmel:


nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel
(mellékelni kell a felnőttképzési szerződés másolatát). A törvény nem szabályozza a nyelvi képzés időtartamát,
nincsenek nyelvi megkötések, sem egyéb, ehhez kapcsolódó megkötés, azonban csak azok a nyelvi képzések
fogadhatók el, amelyek felnőttképzésnek minősülnek. Ezzel kapcsolatos további fontos információkat a
Részletes válaszokban talál.



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.)

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

