
Postacím: Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest  

 

Részletfizetési kérelem 

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

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

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

Kérelmező lakcíme:1 .........................................................................................................................................................  

Kérelmező e-mail címe:2 ...................................................................................................................................................  

Kérelmező telefonszáma:3 ..................................................................................................................................................  

Visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat iktatószáma: FHSZ/………………..-……………../……………….. 

Mellékelt dokumentumok száma:  ....................................................................................................................................  

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

részletekben történő teljesítésének engedélyezése 

 

 

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 fizetni. 

 

 

                                                           
1 A kérelemhez a lakcímkártya másolata mellékelhető. 
2 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. 
3 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. 
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 

Részletfizetés és futamidő: Visszatérítési kötelezettség akkor áll fenn, amennyiben erről az Oktatási Hivatal hatósági döntést 

hoz. Részletfizetési kérelem a visszatérítési kötelezettséget megállapító döntés elektronikus vagy postai közlését követő 30. 

napig nyújtható be. Részletfizetés engedélyezése során az Oktatási Hivatal 

1) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló 

részletfizetést engedélyez, 

2) ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló 

részletfizetést engedélyez. 

A visszatérítési kötelezettség részletekben történő teljesítése az engedélyező döntésben foglalt ütemezéssel és mértékben 

történik. A pénzügyi teljesítés minden hónap 15. napjáig esedékes. A Megjegyzés rovatban a fenti, jogszabályban foglalt 

futamidőre tekintettel lehetősége van megadni az Ön számára vállalható futamidőt és/vagy a havonta törlesztendő díj 

mértékét. Amennyiben a kérelmezett ütemezés a jogszabályi feltételeknek megfelel, úgy az Oktatási Hivatal a kérelem 

elbírálásakor erre tekintettel hozza meg döntését. 

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. Ezt követően részletfizetési könnyítés csak a végrehajtási 

eljárás megindítása után nyújtható be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. 

Lakcímmódosítás: Kérelméhez mellékelheti lakcímkártyája másolatát; amennyiben azon több cím is szerepel (lakóhely, 

tartózkodási hely), egyértelműen jelölje meg, hogy melyik címen fogad küldeményeket. Hatósági döntést postai úton csak 

lakcímre (lakóhelyre, tartózkodási helyre) küldhet az Oktatási Hivatal. 

A kérelemre nem kell illetéket fizetni, mivel a 2021. január 1-jét követően indult elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás 

illetékmentes. 

Kérelem benyújtása: Az Oktatási Hivatal kérelmet postai úton fogad be. Postacímünk: Oktatási Hivatal Magyar Állami 

Ösztöndíj Főosztály, Budapest 1893 

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-azonosítóval 5  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/

