
Postacím:  Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest  

Mentesítési kérelem hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól 

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

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

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

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

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

Munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító határozat iktatószáma: FHSZ/…………….-………/………. 

 

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* 

 három gyermek szülése* 

*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.  

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.4 

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 a megfelelő indokot megjelölni! 
4 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 

Munkavállalási kötelezettség alól mentesítés abban az esetben engedélyezhető, amennyiben a hallgató a kötelezettségét 

megváltozott munkaképességére tekintettel, tartós betegsége, balesete, szülés, kettő vagy több gyermek nevelésére 

tekintettel vagy váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni, illetve amennyiben három gyermeket szült. 

Mentesítési jogcím igazolása 

Megváltozott munkaképesség esetén: a rehabilitációs hatóság megváltozott munkaképesség megállapítása során kiállított 

komplex minősítésről készült összefoglaló véleményének másolata. 

Tartós betegség esetén: a fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörben eljáró járási hivatalának vagy 

jogelődjének a tartós betegségre tekintettel megállapított magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozata 

(másolat), vagy az erről kiadott igazolás (másolat), vagy a rehabilitációs szakértői szerv, vagy jogelődjének a tartós 

betegséget megállapító, a magasabb összegű családi pótlék igénybe vételéhez szükséges érvényes és hatályos 

szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása (másolat). 

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).  

Három gyermek szülése 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). 

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 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-azonosítóval5 kell rendelkeznie. Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, 

kérjük, igényeljen Ügyfélkapu-azonosítót! 

További információk 

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

 

                                                           
5 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/

