
Postacím:  Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest 

Kérelem 

visszatérítési kötelezettség helyett hazai munkaviszony-fenntartás vállalása  

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

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

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

Kérelmező lakcíme: …………………………………………………………………………………………………… 

Kérelmező e-mail címe1: ................................................................................................................................... ……… 

Kérelmező telefonszáma2: ................................................................................................................................. ……… 

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

 

Kérelem tárgya: A magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban 2019.12.31-ig megállapított visszatérítési kötelezettség 

helyett hazai munkaviszony-fenntartás vállalása  

 

Nyilatkozom, hogy visszatérítési kötelezettség helyett hazai munkaviszony-fenntartási 

kötelezettséget vállalok. 

 

Hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségem3  

teljesítésének határideje a kérelmet elfogadó határozat véglegessé válásától induljon (jövőbeli dátum) 

VAGY 

teljesítésének határideje a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető képzésem megszűnésétől induljon 

(múltbeli dátum) 

VAGY 

a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető képzés megszűnésének napjától jelen kérelem 

benyújtásának időpontjáig teljesített hazai munkanapok beszámításával történjen (egyszeri, utólagos 

beszámítás) 

 

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 három lehetőségből egyet válasszon. A lehetőségek értelmezéséhez a kitöltési segédletben talál információkat. 
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 

 

Visszatérítési kötelezettség helyett hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség vállalása 

Visszatérítési kötelezettség akkor áll fenn, ha az erről szóló határozatot az Oktatási Hivatal 2019.12.31-ig meghozta. 

Fennálló visszatérítési kötelezettség esetén lehetőség van hazai munkaviszony-fenntartás vállalására kérelemre induló 

eljárásban. 

Az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban kell hazai munkaviszonyt fenntartani. Egy 

aktív állami ösztöndíjas félév = 150 nap hazai munkaviszony. 

Hazai munkaviszonynak minősül a magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-ában 

meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy 

magyar joghatóság alatt folytatott vállalkozási tevékenység. A biztosítási jogviszonyt 2020. július 1-je előtt a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 

LXXX. törvény (a továbbiakban: régi Tbj.) szabályozza, a hazai munkaviszony 2020. július 1-je előtti időszakára a régi 

Tbj. 5. § vonatkozik. A hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a 

gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, továbbá az az időszak, amely alatt 

a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvényben meghatározott álláskeresési járadékot folyósítottak. 

A hazai munkaviszonyt nem szükséges igazolni. Az Oktatási Hivatal a társhatóságoktól (NAV, MÁK) ezen adatokat 

megkapja, ezért ezek igazolására nincs szükség. 

A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésének választható esetei/típusai 

1. Ha a teljesítés határideje a kérelmet elfogadó határozat véglegessé válásától (jövőbeli dátumtól) indul 

 

Ez a jövőbeli dátum a kérelmet elfogadó határozat közlésének napja. A hatósági döntés közlésének szabályairól 

a https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij/altalanos_tajekoztatok oldalon a  Részletes tájékoztató a 

magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról c. dokumentum 11. fejezet 4. alpontjában olvashat. 

 

Ebben az esetben a kérelmet elfogadó határozat közlésétől számítva a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott 

tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő 365 napon belül kell teljesíteni a kötelezettséget. 

 

Példa: visszafizetési kötelezettség keletkezett 4 aktív magyar állami ösztöndíjas félévre vonatkozóan; a képzés 

megszűnt 2017.06.30. napján; a kérelmet elfogadó határozat közlésének napja 2018.07.20. --> hazai 

munkaviszony-fenntartási kötelezettség keletkezik 4x150=600 napra, amit 2018.07.20-tól számított 

600+365=965 napon belül kell teljesíteni. 

 

2. Ha a teljesítés határideje a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető képzés megszűnésétől (múltbeli 

dátum) indul 

 

Ebben az esetben a képzés megszűnésének napjától számítva a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott 

tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő 365 napon belül kell teljesíteni a kötelezettséget. 

 

Példa: visszafizetési kötelezettség keletkezett 4 aktív magyar állami ösztöndíjas félévre vonatkozóan; a képzés 

megszűnt 2017.06.30. napján; a kérelmet elfogadó határozat közlésének napja 2018.07.20. --> hazai 

munkaviszony-fenntartási kötelezettség keletkezik 4x150=600 napra, amit 2017.06.30-tól számított 

600+365=965 napon belül kell teljesíteni. 

 

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


Postacím:  Oktatási Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztály, 1893 Budapest 

3. Ha a már teljesített hazai munkanapok egyszeri, utólagos beszámítása történik 

 

Ebben az esetben lehetőség van a kötelezettség mértékének csökkentésére hazai munkaviszonyban töltött napok 

beszámításával. Kizárólag a visszatérítési kötelezettséget keletkeztető képzés megszűnésétől a kérelem 

benyújtásáig terjedő időszakban hazai munkaviszonyban töltött napok számíthatók be a visszatérítési 

kötelezettségbe. Engedélyezés esetén a visszatérítési kötelezettség mértéke a beszámított munkanapok arányában 

csökken. Amennyiben a teljes kötelezettséget kiváltják a hazai munkaviszonyban töltött napok, akkor a teljes 

visszafizetési kötelezettség megszűnik a beszámítással. Részleges teljesítés esetén a visszatérítendő összeg a 

részleges teljesítéssel arányosan csökken. Az utólagos munkabeszámítás kérelmezésére egyszer van lehetőség. 

 

Példa: visszafizetési kötelezettség keletkezett 4 aktív magyar állami ösztöndíjas félévre vonatkozóan; a képzés 

megszűnt 2017.06.30. napján; a kérelem benyújtásának napja 2019.11.15. --> hazai munkaviszony-fenntartási 

kötelezettség keletkezik 4x150=600 napra, aminek a teljesülését 2017.06.30. és 2019.11.15. közötti időszakra 

vizsgáljuk. 

 

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. 

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. 

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/

