
PÉLDA 

 
Ügyfél adatai 

 
Képzés vége = hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség kezdete: 2017.12.12. 

 

Aktív magyar állami ösztöndíjas félévek száma: 3 

 

Magyar állami ösztöndíj költsége/félév: 100 000,- Ft 

 

Összes felhasznált (3) aktív állami ösztöndíjas félév költsége összesen: 300 000,- Ft 

 

Hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség mértéke: 3x150 nap=450 nap 

 

Hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határideje: 2017.12.12-től 450+730 nap → 2021.03.06. 

 

Tanulmányokat folytat  

1.: 2018.09.01-2019.08.31. (365 nap) 

2.: 2021.02.01-2021.02.28. (28 nap) 

 

Dolgozik hazai munkaviszonyban: 2020.09.01-től folyamatosan 

 

 
I. Ha Ügyfél nem kér semmit, sem felfüggesztést, sem hazai munkabeszámítás kezdetének módosítását: 

 

Képzés vége 
Kötelezettség 

kezdete 

Kötelezettség 

mértéke 

Teljesítési 

határidő 

Beszámítható 

munkanapok 

száma 

(2020.09.01-

2021.03.06) 

Kötelezettségből 

fennmaradó 

munkanapok 

száma 

Fennmaradó 

összeg 

Hazai 

munkakötelezettség 

teljesítése sikeres? 

2017.12.12. 2017.12.12. 450 nap 2021.03.06. 187 nap 263 nap 175 333 Ft 
Nem, visszafizetési 

kötelezettség keletkezik. 

 



 

II. Ügyfél csak hazai munkabeszámítás kezdetének módosítását kéri, felfüggesztést nem:  

 

Képzés vége 

Kötelezettség –

kérelemre módosított 

– kezdete  

(jelen példában egy 

lehetséges dátum) 

Kötelezettség 

mértéke 

Teljesítési 

határidő 

(450+730 nap) 

Beszámítható 

munkanapok 

száma 

2020.09.01-

2020.12.31-ig* 

Kötelezettségből 

fennmaradó 

munkanapok 

száma 

(2020.12.31-i 

állapot alapján) 

Teljesítési 

határidőből 

hátra lévő napok 

száma 

2021.01.01-

2024.07.29-ig 

Hazai 

munkakötelezettség 

teljesítése sikeres? 

2017.12.12. 2021.05.06. 450 nap 2024.07.29. 122 nap 328 nap 1306 nap 

Lehet sikeres (ha a 

hátralévő 1306 napból 

még 328 napot dolgozik) 
* A hazai munkaviszonyban töltött időről tárgyévre történik az adatkérés. A 2021-ben ledolgozott napok majd a 2022. év eleji adatszolgáltatásban jelennek meg. 

 

III. Ügyfél csak felfüggesztést kér (mindkét tanulmányára), hazai munkabeszámítás kezdetének módosítását nem 

 

Képzés 

vége 

Kötelezett-

ség kezdete 

Kötelezettség 

mértéke 

Teljesítési 

határidő 

(450+730 

nap) 

Felfüggesztés 

időtartama 

(1. 

tanulmányok

: 2018.09.01-

2019.08.31.) 

Felfüggesztés 

időtartama 

(2. 

tanulmányok

: 2021.02.01-

2021.02.28. 

Felfüggeszté- 

sekkel  

(365+28 nap) 

meghosszabbí-

tott teljesítési 

határidő 

Beszámít-

ható 

munkanapok 

száma 

2020.09.01-

2020.12.31-

ig* 

Kötelezett-

ségből 

fennmaradó 

munkanapok 

száma 

(2020.12.31-i 

állapot 

alapján) 

Teljesítési 

határidőből 

hátra lévő 

napok száma  

2021.01.01-

2021.01.31. 

és 

2021.02.28**

-2022.04.03-

ig 

 

Hazai 

munka-

kötelezettség 

teljesítése 

sikeres? 

2017.12.12. 2017.12.12. 450 nap 2021.03.06. 365 nap 28 nap 2022.04.03. 122 nap 328 nap 431 nap 

Lehet sikeres 

(ha a 

hátralévő 431 

napból még 

328 napot 

dolgozik) 

* A hazai munkaviszonyban töltött időről teljes előző tárgyévre történik az adatkérés. A 2021-ben ledolgozott napok majd a 2022. év eleji adatszolgáltatásban jelennek meg. 

** A felfüggesztés időtartamában – jelen esetben 2021.02.01-2021.02.28. között – fenntartott hazai munkaviszony nem számítható be a teljesítésbe. Ugyanakkor minden olyan nap csökkenti a 

teljesítésre nyitva álló időtartamot, ami a kötelezettség kezdő- és végdátuma közé esik, és nem felfüggesztési időtartam, ilyen jelen példában a 2021.01.01-2021.01.31. közötti időtartam is. 



 

IV. Ügyfél csak felfüggesztést kér (1. tanulmányára), hazai munkabeszámítás kezdetének módosítását nem 

 

Képzés 

vége 

Kötelezettség 

kezdete 

Kötelezettség 

mértéke 

Teljesítési 

határidő 

(450+730 

nap) 

Felfüggesztés 

időtartama (1. 

tanulmányok: 

2018.09.01-

2019.08.31.) 

Felfüggesztéssel 

(365 nap) 

meghosszabbított 

teljesítési 

határidő 

Beszámítható 

munkanapok 

száma 

2020.09.01-

2020.12.31-ig* 

Kötelezettségből 

fennmaradó 

munkanapok 

száma 

(2020.12.31-i 

állapot alapján) 

Teljesítési 

határidőből 

hátra lévő 

napok száma  

2021.01.01- 

-2022.03.06-ig 

 

Hazai munka-

kötelezettség 

teljesítése 

sikeres? 

2017.12.12. 2017.12.12. 450 nap 2021.03.06. 365 nap 2022.03.06. 122 nap 328 nap 430 nap 

Lehet sikeres (ha 

a hátralévő 430 

napból még 328 

napot dolgozik) 

* A hazai munkaviszonyban töltött időről teljes előző tárgyévre történik az adatkérés. A 2021-ben ledolgozott napok majd a 2022. év eleji adatszolgáltatásban jelennek meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Ügyfél csak felfüggesztést kér (2. tanulmányára), hazai munkabeszámítás kezdetének módosítását nem 

 

 

Képzés 

vége 

Kötelezettség 

kezdete 

Kötelezettség 

mértéke 

Teljesítési 

határidő 

(450+730 

nap) 

Felfüggesztés 

időtartama (2. 

tanulmányok: 

2021.02.01-

2021.02.28. 

Felfüggesz-

téssel (28 nap) 

meghosszabbí-

tott teljesítési 

határidő 

Beszámít-

ható 

munka-

napok 

száma 

2020.09.01-

2020.12.31-

ig* 

Kötelezett-

ségből 

fennmaradó 

munka-

napok száma 

(2020.12.31-i 

állapot 

alapján) 

Teljesítési 

határidőből 

hátra lévő 

napok száma  

2021.01.01-

2021.01.31. 

és 

2021.02.28**

-2021.04.03-

ig 

 

Fennmaradó 

összeg 

(ha az eddigi 

122 napon túl 

a teljesítési 

határidőből 

hátra lévő 66 

napon még 

dolgozik, 

tehát 262 

napot nem 

tud 

teljesíteni) 

Hazai 

munka-

kötelezettség 

teljesítése 

sikeres? 

2017.12.12. 2017.12.12. 450 nap 2021.03.06. 28 nap 2021.04.03. 122 nap 328 nap 66 nap 174 667 Ft 

Nem, 

visszafizetési 

kötelezettség 

keletkezik, 

mert a 

hátralévő 66 

napon belül 

nem lehet a 

fennmaradó 

328 napot 

ledolgozni. 

* A hazai munkaviszonyban töltött időről teljes előző tárgyévre történik az adatkérés. A 2021-ben ledolgozott napok majd a 2022. év eleji adatszolgáltatásban jelennek meg. 

** A felfüggesztés időtartamában – jelen esetben 2021.02.01-2021.02.28. között – fenntartott hazai munkaviszony nem számítható be a teljesítésbe. Ugyanakkor minden olyan nap csökkenti a 

teljesítésre nyitva álló időtartamot, ami a kötelezettség kezdő- és végdátuma közé esik, és nem felfüggesztési időtartam, ilyen jelen példában a 2021.01.01-2021.01.31. közötti időtartam is. 

 

 



 

 

 

 

 

VI. Ügyfél kéri hazai munkabeszámítás kezdetének módosítását és felfüggesztést is 

 

Képzés 

vége 

Kötelezettség 

– kérelemre 

módosított – 

kezdete 

(jelen 

példában egy 

lehetséges 

dátum) 

Kötelezettség 

mértéke 

Teljesítési 

határidő 

(450+730 

nap)  

Felfüggesztés 

időtartama (1. 

tanulmányok: 

2018.09.01-

2019.08.31.) 

Felfüggesztés 

időtartama (2. 

tanulmányok: 

2021.02.01-

2021.02.28. 

Beszámítható 

munkanapok 

száma 

2020.09.01-

2020.12.31-ig* 

Kötelezettségből 

fennmaradó 

munkanapok 

száma 

(2020.12.31-i 

állapot alapján) 

Teljesítési 

határidőből 

hátra lévő 

napok száma 

2021.01.01-

2024.07.29-ig 

 

 

Hazai 

munkakötelezettség 

teljesítése sikeres? 

2017.12.12. 2021.05.06. 450 nap 2024.07.29. 
felfüggesztés 

nem adható! ** 

felfüggesztés 

nem adható! ** 
122 nap 328 nap 1306 nap 

 

Lehet sikeres (ha a 

hátralévő 1306 napból 

még 328 napot 

dolgozik) 

* A hazai munkaviszonyban töltött időről teljes előző tárgyévre történik az adatkérés. A 2021-ben ledolgozott napok majd a 2022. év eleji adatszolgáltatásban jelennek meg. 

** A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség 2021.05.06-tól kezdődik, a korábban – 2018.09.01-2019.08.31. és 2021.02.01-2021.02.28. között – folytatott tanulmányok időtartama nem 

esik a kötelezettség időtartamába, ezért felfüggesztés nem adható.   


