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I. Felvettek? – Gratulálunk! Magyar Állami Ösztöndíjas vagy? – Ezeket fontos 

tudnod… 
 

1. Beiratkozáskor a „Nyilatkozat” aláírásával válsz állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatóvá. 

A Nyilatkozat szövege: „Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy 

a feltételeket megismertem.” 

2. A Magyar Állami Ösztöndíjas konstrukció kínálta lehetőségek: 

- Az adott képzésedhez kapcsolódó félévenkénti képzési költséged az állam megtéríti a 

felsőoktatási intézménynek összesen főszabályként 12 féléven át, hosszabb képzés esetén 

(pl. általános orvos) akár 14 féléven át 

- az összesen 12 félév több képzésből is állhat (pl. alap- és mesterképzés) 

- az egyes képzéseknél a támogatási idő a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési 

idő + 2 félév 

- jogosulttá válsz az egyes hallgatói juttatásokra (tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás, 

kollégiumi hozzájárulás, stb.) 
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3. A Magyar Állami Ösztöndíjas konstrukcióból fakadó feltételek, kötelezettségek: 

- oklevélszerzési kötelezettség: a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési idő 

másfélszerese alatt kell oklevelet szerezned 

- munkavállalási kötelezettség: a sikeres oklevélszerzés napját követő 20 éven belül az igénybe 

vett állami ösztöndíjas félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt kell 

fenntartanod. 

- visszafizetési kötelezettség: ha előbbi két kötelezettség valamelyikének nem teszel eleget, 

visszafizetési kötelezettséged keletkezhet 

 

 

II. Hallgatói jogviszonyom megszűnik – mire számítsak, milyen lehetőségeim 

vannak? 
 

1. Osztott képzésre járok (alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés) 

Amennyiben összesen 1 aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, nem keletkezik visszafizetési 

kötelezettség. Azonban ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül új képzést létesít, 

a két képzés összevonásra* kerül. 

Ha összesen 2 vagy több aktív állami ösztöndíjas félév igénybevételét követően szűnik meg a hallgatói 

jogviszony, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Kivéve, ha a megszűnéshez képest 1 éven belül új 

képzést létesít, ugyanis a két képzés ilyenkor is összevonásra* kerül. 

2. Osztatlan mesterképzésre járok (általános orvos, jogász, stb.) 

Amennyiben összesen 2 aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, nem keletkezik visszafizetési 

kötelezettség. Azonban ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül új képzést létesít, 

a két képzés összevonásra* kerül. 

Ha összesen 3 vagy több aktív állami ösztöndíjas félév igénybevételét követően szűnik meg a hallgatói 

jogviszony, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Kivéve, ha a megszűnéshez képest 1 éven belül új 

képzést létesít, ugyanis a két képzés ilyenkor is összevonásra* kerül. 

3. A fentieknél több aktív félévet követően szüntetem meg hallgatói jogviszonyom 

Ha a megszűnéshez képest 1 éven belül új képzést létesít, nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, 

ugyanis a két képzés összevonásra* kerül, azonban, ha ilyen módon nem létesít új képzést, 

visszafizetési kötelezettség keletkezik. 

Fenti esetek mindegyikére igaz:  

Főszabályként a passzív félévek nem számítanak a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami 

ösztöndíj szempontjából sem relevánsak. Továbbá ha fent említett új képzés felvételi eljárással 

létesül, a képzési idő másfélszerese az új képzés kezdetétől számítódik. 

*Az összevonás az igénybe vett féléveket és az állami ösztöndíj összegét érinti (ld. részletesebben 

lejjebb). 

 

Összefoglalva: 
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Amennyiben osztott képzésen igénybe vett legalább 2 aktív félévet, osztatlanon pedig legalább 3 

aktív félévet, azonban a képzés megszűnését követő képest 365 napon belül új képzést létesít (akkor 

is, ha ugyanarról a képzésről van szó), jelenlegi és jövőbeni képzése összevonásra kerül, nem 

keletkezik visszafizetési kötelezettsége. Ha nem létesít új képzést, visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50%-ára nézve. Ilyen esetben 

mentesítési kérelmet nyújthat be. 

Fontos: Amennyiben összevonást szeretne, ügyeljen rá, hogy fentiek értelmében régi képzése az új 

képzés létesülése előtt szűnjön meg – a félévek szüneteltetése/passziválása esetén erre különösen is 

ügyeljen. 

 

Részletesen: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/B. § (8) bekezdés értelmében a 

képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő legfeljebb másfélszereséig történő 

oklevélszerzési kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás történhet a képzés 

munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A 

felvételi eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést 

követő egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése 

szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó. 

A megszűnt hallgatói jogviszony tekintetében az Oktatási Hivatal egy év várakozási időt követően 

megvizsgálja a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) tárolt hallgatói adatokat, és az alapján 

hozza meg döntését. Amennyiben Ön ez alatt az idő alatt újabb hallgatói jogviszonyt létesít, úgy 

képzései és a hozzájuk fűződő, a magyar állami ösztöndíjhoz kapcsolódó kötelezettségek 

összekapcsolódnak.  

Az Nftv. 117/A. § (7) bekezdése alapján az Nftv. 48/B. § (8) bekezdésében foglaltakat a 2015. 

szeptember 1-jét követően történt szakváltás tekintetében kell alkalmazni. Mindebből az következik, 

hogy a megszűnt képzés legkorábbi megszűnési dátuma 2014. szeptember 02. lehet, az új képzés 

legkorábbi létesülési dátuma pedig 2015. szeptember 02. lehet. 

Példa az összevonásra: hallgatói jogviszony „Saját bejelentés a képzés megszüntetésére” indokkal 

megszűnt 2014. december 3-án. Felvételi eljárás útján új hallgató jogviszony létesült, a beiratkozás 

napja pedig 2015. szeptember 4-e. Ilyenkor a két képzés fentiek szerint összevonásra kerül.  

Példa, nem történik meg az összevonás: A hallgatói jogviszony 2014. augusztus 28-án szűnt meg, 

felvételi eljárással pedig új létesült 2015. szeptember 1-én. Fentiek értelmében ilyenkor nem 

történhet meg az összevonás. 

 

Vagyis amennyiben hallgatói jogviszonya megszűnéséhez képest fentiek szerint 365 napon belül új 

felsőoktatási hallgatói jogviszonyt létesít, nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége. Ha nem létesít 

új hallgatói jogviszonyt, visszafizetési kötelezettsége keletkezik hallgatói jogviszonya megszűnéséhez 

képest 365 nap múlva, az igénybe vett állami ösztöndíj összegének 50%-ra nézve. 

 

Visszafizetési kötelezettség esetén kérelmet nyújthat be a következő pontban foglaltak szerint. 
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III. Visszafizetési kötelezettségem keletkezett, milyen lehetőségeim vannak? 
 

Visszafizetési kötelezettség – ha megszűnt a képzés, vagy határidőre nem történt meg az 

oklevélszerzés – az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50%-ra nézve keletkezik.  A 

kötelezettséget megállapító határozatot (továbbiakban: határozat) postai úton küldi meg a Hivatal.  

A postai átvételt követő 15 napon belül fellebbezés nyújtható be a határozat ellen (ha az iratban 

hibás adat szerepel, vagy jogsértő a tartalma), illetve szintén az átvételt követő 45 napon belül 

kérelmet lehet benyújtani a következő jogcímeken: 

a.) visszafizetési kötelezettség kiváltása hazai munkaviszony fenntartásával; 

b.) egyéb jogcímen történő mentesülés (ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott 

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

nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni);  

c.) részletfizetés. 

 

Kérelme lehet szabad megfogalmazású, vagy pedig fenti és egyéb kérelemminták letölthetők az 

alábbi helyről:  

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kerelem_mintak). 

 

A kérelem benyújtása illetékköteles, 3000 Ft közigazgatási illetéket kell leróni illetékbélyeg 

formájában, melyet a postán vásárolhat meg, vagy átutalással is teljesíthet. 

Átutalás esetén az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell megfizetni 

az illetéket, a közlemény rovatban pedig a határozat ügyiratszámát/iktatószámát kell feltüntetni. 

Átutalás esetén a kérelem mellé csatolni kell a befizetést igazoló dokumentumot is. 

Hasznos tudnivalók: 

Amennyiben a.) hazai munkaviszony fenntartásával (vagyis az állami ösztöndíjjal támogatott 

félévekkel megegyező időtartamban történő hazai munkaviszony fenntartásának vállalásával) kíván 

eleget tenni visszafizetési kötelezettségének, az alábbiak fontosak lehetnek: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) végrehajtásához szükséges egyes 

rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.)  5.A § (2) Az Nftv. 48/A. 

§ b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be 

kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnése  és a kötelezettségről hozott jogerős döntés közötti 

időszakban végzett, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. 

Vagyis a hallgató a teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti a kérelmen: mely vagy a visszafizetési 

kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnése (mely a kérelem benyújtásakor 

mindenképpen egy múltbeli dátum), vagy a mentesítő határozat jogerőre emelkedése (mely a 

kérelem elbírálását követő jövőbeli dátum) lehet. Kizárólag előbbi két dátum valamelyikét lehet 

választani. 

Hazai munkaviszonynak a biztosítotti jogviszony számít, melyet a Tb. törvény 5. §-a szabályoz (a 

diákmunka nem biztosítotti jogviszony a hazai munkaviszony-fenntartás szempontjából!). 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Reszletfizetesi_kerelemminta.pdf
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kerelem_mintak
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30360
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Mivel a biztosítotti jogviszony számít, ezért nincsen jelentősége, hogy rész- vagy teljes munkaidőben 

történik a munkaviszony-fenntartás, továbbá a biztosítottságból fakadóan nem csak a munkanapok 

számítanak, hanem a teljes biztosítotti időszak (tehát hétvégék, ünnepnapok, stb. is). 

A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek közreműködésével (NAV, OEP, ONYF) vizsgálja, 

vagyis azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes katonai szolgálatot 

végzők, és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban munkaviszonyban állók 

esetén). 

Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén lehetőség van a hazai munkaviszonnyal való teljesítés 

felfüggesztésére is (a teljesítés felfüggesztését kérelmében külön jelölnie kell!):  

- amennyiben a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában magyarországi hallgatói 

jogviszonya van, vagy új hallgatói jogviszonyt létesít. A magyarországi felsőoktatási hallgatói 

jogviszonyt nem szükséges külön igazolnia. 

- amennyiben a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában külföldi hallgatói 

jogviszonya van, vagy ilyet létesít. Ilyenkor mellékelni kell a jogviszony igazolását, és annak 

fordítását, továbbá a felfüggesztés ideje alatt fennálló hallgatói jogviszonyt szemeszterenként 

igazolnia kell (és az igazolás fordítását is be kell nyújtania). 

amennyiben a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában nappali tagozatos, iskolarendszerű 

szakképzésben tanulói jogviszonyt létesít. Ilyenkor mellékelni kell a tanulói jogviszony igazolását is, 

illetve a felfüggesztés ideje alatt fennálló tanulói jogviszonyt évente, október végéig igazolnia kell. 

c) részletfizetés esetén a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a magyar állami 

ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv  

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

szóló,  

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

évre szóló részletfizetést engedélyez. 

 

IV. Kérelmet nyújtok be… 
 

A kérelem lehet szabad megfogalmazású vagy pedig a kérelemminta letölthető innen. 

A kérelem benyújtása illetékköteles, 3000 Ft közigazgatási illetéket kell leróni illetékbélyeg 

formájában, melyet a postán vásárolhat meg, vagy átutalással is teljesíthet. 

Átutalás esetén az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell megfizetni 

az illetéket, a közlemény rovatban pedig a határozat ügyiratszámát/iktatószámát kell feltüntetni. 

Átutalás esetén a kérelem mellé csatolni kell a befizetést igazoló dokumentumot is. 

A kérelmet postai úton adja fel (ajánlva vagy tértivevénnyel). 

Kérelem benyújtásakor ügyeljen rá, hogy mellékelje a szükséges igazoló dokumentumok másolatát. 

A kérelem nem tévesztendő össze a fellebbezéssel, melyről itt olvashat bővebben. 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kerelem_mintak
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V. Oklevélszerzési határidő – fontosabb tudnivalók és lehetőségek. 
 

Az állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési idő másfélszerese alatt kell oklevelet szerezniük, melybe 

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, visszafizetési 

kötelezettség keletkezik, és az erről szóló határozatot az Oktatási Hivatal a határidő lejártát követően 

küldi meg postai úton. 

Az oklevélszerzési határidő felfüggeszthető maximum 2 évre, a lejáratot megelőző 1 éven belül, 

kérelemmel: 

1. felnőttképzésben folytatott nyelvi tanulmányokra tekintettel. A nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/N. § (1)-(2) bekezdése értelmében oklevélszerzési határidő 

felfüggesztési kérelem nyújtható be, melyben a határidő legfeljebb 2 évre történő 

felfüggesztését kérheti felnőttképzésben folytatott nyelvi tanulmányokra tekintettel. A 

kérelemhez mellékelnie kell a nyelvtanulásra irányuló tanfolyamról, képzésről a 

felnőttképzési szerződés másolatát. Hivatkozott törvényi hely nem szabályozza a 

felnőttképzés időtartamát, sem azt, hogy mely intézményben végzi, stb. – vagyis csak arról 

rendelkezik, hogy ilyen képzés megléte és igazolása esetén adható az oklevélszerzési határidő 

felfüggesztése. (Azzal kapcsolatosan, hogy mely nyelviskolák indítanak felnőttképzés keretein 

belül nyelvtanfolyamokat, az egyes nyelviskoláknál, oktatási intézményeknél érdeklődhet.) 

2. Szintén Nftv. 48/N. § (1)-(2) bekezdése értelmében külföldi felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányokra tekintettel is kérhető a felfüggesztés. A kérelemhez mellékelni kell 

a külföldi hallgatói jogviszony igazolását és annak fordítását. (Fontos: csak azok az 

ösztöndíjprogramok elfogadhatók, melyek tényleges külföldi hallgatói jogviszonyt 

eredményeznek.) 

 

Lehetőség van az oklevélszerzés alóli mentesség kérelmezésére is, ha a hallgató az oklevelét tartós 

betegsége, balesete vagy szülés miatt nem képes megszerezni, illetve amennyiben a hallgató három 

gyermeket szült. 

A kérelem benyújtása illetékköteles. 

Fontos: A határidő elmulasztása és visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén tanulmányi 

szempontból továbbra is megszerezhető az oklevél (ezzel kapcsolatban további tájékoztatást a 

felsőoktatási intézmény tud adni). 

 

VI. Munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések… 
 

A magyar állami ösztöndíj szempontjából hazai munkaviszonynak a biztosítotti jogviszony számít, 

melyet a Tb. törvény 5. §-a szabályoz. Éppen ezért hazai munkaviszonnyal való teljesítés esetén a 

munkavégzésnek nem kell a képzési szakterülethez igazodnia, és több munkaviszonyból is állhat. 

A diákmunka nem biztosítotti jogviszonyt eredményező munkaviszony, tehát a hazai munkaviszony-

fenntartás szempontjából nem elfogadható. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Oklevelszerzesi__hatarido_felfugg_kerelemminta.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesites_oklevelszerzesi_kot_alol_minta.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30360
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Mivel a biztosítotti jogviszony számít, ezért nincsen jelentősége, hogy rész- vagy teljes munkaidőben 

történik a munkaviszony-fenntartás, továbbá a biztosítottságból fakadóan nem csak a munkanapok 

számítanak, hanem a teljes biztosítotti időszak (tehát hétvégék, ünnepnapok, stb. is). 

A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek közreműködésével (NAV, OEP, ONYF) vizsgálja, 

vagyis azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes katonai szolgálatot 

teljesítők és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban munkaviszonyban állók 

esetén). 

A teljesítésről a Hivatal a tárgyévet követő évben munkavállalási egyenlegközlő határozatban értesíti 

a hallgatót. 

 

1. Sikeres oklevélszerzés esetén  

20 éven belül kell az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú (ahol is 150 

nappal számolunk egy félévet) hazai munkaviszonyt fenntartani.  

Példa: hallgató 8 magyar állami ösztöndíjas félév igénybevételét követően oklevelet szerzett 

határidőn belül. A hallgatónak az oklevél megszerzésének másnapját követő húsz éven belül 

kell 8X150 nap (1200 nap) hazai munkaviszonyt fenntartani. 

 

2. Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén 

(ha megszűnt a képzés, vagy határidőre nem történt meg az oklevélszerzés) a képzési időnek 

megfelelő időtartamot a képzési idő + 365 nap alatt kell teljesíteni. Ilyenkor is 150 nappal számolunk 

egy félévet.  

Példa: hallgató 4 igénybe vett magyar állami ösztöndíjas félévet követően megszünteti 

hallgatói jogviszonyát. A megszűnést követő 1 éven belül nem létesít új hallgatói jogviszonyt, 

így az 1 év elteltét követően postai úton megkapja a visszafizetési kötelezettséget 

megállapító határozat. A határozat átvételét követő 45 napon belül kérelmet nyújt be. 

Kérelmén megjelöli, hogy hazai munkaviszony fenntartásának vállalásával kíván eleget tenni 

visszafizetési kötelezettségének, melyet a mentesítési határozat jogerőre emelkedésétől kér 

beszámítani. Hallgatónak tehát a mentesítési határozat jogerőre emelkedésének napjától 

számított 4X150 nap (600 nap) hazai munkaviszonyt kell fenntartania 600+365 (965) napon 

belül. 

Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén lehetőség van a hazai munkaviszonnyal való teljesítés 

felfüggesztésére is (a teljesítés felfüggesztését kérelmében külön jelölnie kell!):  

- amennyiben a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában magyarországi hallgatói 

jogviszonya van, vagy új hallgatói jogviszonyt létesít. A magyarországi felsőoktatási hallgatói 

jogviszonyt nem szükséges külön igazolnia. 

- amennyiben a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában külföldi hallgatói 

jogviszonya van, vagy ilyet létesít. Ilyenkor mellékelni kell a jogviszony igazolását, és annak 

fordítását, továbbá a felfüggesztés ideje alatt fennálló hallgatói jogviszonyt szemeszterenként 

igazolnia kell (és az igazolás fordítását is be kell nyújtania). 

- amennyiben a hazai munkaviszonnyal való teljesítés időszakában nappali tagozatos, 

iskolarendszerű szakképzésben tanulói jogviszonyt létesít. Ilyenkor mellékelni kell a tanulói 

jogviszony igazolását is, illetve a felfüggesztés ideje alatt fennálló tanulói jogviszonyt évente, 

október végéig igazolnia kell. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf


8 
 

Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén a hallgató a teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti a 

kérelmen: mely vagy a visszafizetési kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnése 

(mely a kérelem benyújtásakor mindenképpen egy múltbeli dátum), vagy a mentesítő határozat 

jogerőre emelkedése (mely a kérelem elbírálását követő jövőbeli dátum) lehet. Kizárólag előbbi két 

dátum valamelyikét lehet választani. 

 

VII. Határozatot/végzést kaptam – mi a teendőm? 
 

Fontos! A „visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat” irattípusnál a „Tárgy” részben 

egyértelműen feltüntetésre kerül a visszafizetési kötelezettség ténye. A többi irattípus – habár 

szintén közli az igénybe vett ösztöndíj összegét (egyenlegét) – nem állapít meg visszafizetési 

kötelezettséget. 

Főbb irattípusok: 

„Egyenlegközlő határozatok”: Az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegéről „tanulmányi 

egyenlegközlőt” kapnak a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók tanulmányi idejük alatt. 

„Munkavállalási egyenlegközlőt” kapnak a sikeres oklevélszerzést követően a volt hallgatók, és azok a 

hallgatók is, akik visszafizetési kötelezettségüknek hazai munkaviszony fenntartásával tesznek eleget. 

Ezen irattípusoknál – amennyiben a benne szereplő adatokkal egyetért – nincs teendő. 

 „Abszolutóriumos határozat”: az abszolutóriumot követően olyan egyenlegközlőt kapnak a 

hallgatók, mely az eddig igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegén túl figyelmeztet a közelgő 

oklevélszerzési határidőre is (az ezzel kapcsolatos esetleges teendőkről itt olvashat). 

„Visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat”: főszabályként azon hallgatók kapják, akik 

megszüntették hallgatói jogviszonyukat, illetve határidőre nem szereztek oklevelet. A határozatban 

olvasható az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összege, a visszafizetendő összeg, a hallgatói 

jogviszony megszűnésének napja, a megszűnés indoka, vagy az oklevélszerzési határidő lejártának 

napja). A teendőkről és lehetőségekről itt olvashat. 

 

 

VIII. Egyéb, fontos kérdésem van… 
 

1. Átjelentkezés – tudnivalók 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) végrehajtásához szükséges egyes 

rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.)  7. § (7) szerint: 

Ha a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, a képzési és kimeneti követelmények 

szerinti képzési idő másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani. 

Azonban átjelentkezés esetén a következőkről rendelkezik: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/Mentesitesi_kerelem_visszafiz_alol_minta.pdf
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Kr. 7. § (8) Ha a szakváltás nem felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, valamint az 

önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára átsorolás esetén a 

képzési és kimeneti követelmények másfélszeresének kezdő időpontja a kiinduló képzés kezdete. 

Vagyis átvétel/átjelentkezés esetén a képzési idő másfélszerese nem az „új” (az átjelentkezéssel 

létrejövő) képzéstől számítandó, hanem a „korábbi” képzés kezdő időpontjától. 

Ennek főleg akkor van jelentősége, ha a hallgató egy hosszabb képzésről (pl. 6 féléves alapképzés) 

megy át egy rövidebb képzésre (4 féléves felsőoktatási szakképzés). 

 

2. Passzív félévek 

 

A támogatási idő és a magyar állami ösztöndíj számítása eltérhet egymástól. Főszabályként a passzív 

félévek nem számítanak bele a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami ösztöndíj 

szempontjából sem számítanak igénybe vett félévnek. Ha egy hallgató bejelentkezik/beiratkozik az 

adott félévre, akkor az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi szemeszterben március 15-ig van 

lehetősége passziválásra, ellenkező esetben a magyar állami ösztöndíj szempontjából igénybe 

vettnek fog számítani a félév. A támogatási időbe beleszámít, ha a hallgató 

bejelentkezett/beiratkozott az adott félévre. Rendkívüli passziválás esetén sem a támogatási időbe 

nem számít, sem a magyar állami ösztöndíj szempontjából nem számít igénybe vett félévnek. 

 

3. Fellebbezés 

 

Fellebbezés akkor nyújtandó be, ha az iratban *hibás adat szerepel, vagy jogsértő a tartalma.  

A kézhezvételt követő 15 napon belül nyújtható be az Oktatási Hivatalhoz mint elsőfokú hatósághoz, 

de az emberi erőforrások miniszteréhez kell címezni, és a minisztérium végzi a fellebbezés elbírálást. 

*Az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) az intézmény (egyetem, főiskola) 

által rögzített adatok alapján jár el, ezért bizonyos adathibák javítását az intézmény Tanulmányi 

Osztályán kell kezdeményezni. 

A fellebbezés illetékköteles. 

Amennyiben nem az iratban szereplő összeg ellen kíván fellebbezést benyújtani, az illeték 5000 

forint. 

Amennyiben az iratban szereplő összeget vitatja: 

A fellebbezés illetéke – ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a 

fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de 

legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint.  

A 10 000 forint alatti összegű közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor az 

eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel, vagy az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell befizetni, az átutalás közleményében a 

határozat ügyiratszámára/iktatószámára történő hivatkozással. Utóbbi esetben csatolja az illeték 

megfizetésének tényét igazoló dokumentumot is, ellenkező esetben hiánypótlásra szólítjuk fel. 
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Amennyiben a hiánypótlásnak nem tesz eleget a felhívásban foglalt határidőn belül, a fellebbezést 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Hivatal.  

A 10 000 forint összeget meghaladó közigazgatási hatósági eljárási illetékkiszabás alapján készpénz-

átutalási megbízás útján, vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, 

illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az 

illetékköteles iratot annak egy másolatával a területileg illetékes állami adóhatósághoz kell 

benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami 

adóhatóság. 

 

IX. További kérdéseimet hol tehetem fel? 
 

Telefonon és személyesen az Oktatási Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán. 

E-mailen a allamiosztondij@oh.gov.hu címen. 

Minden esetben szükség van azonosító adatokra (név, születési hely, születési idő, ösztöndíj 

azonosító vagy oktatási azonosító), vagy pedig meghatalmazásra. 

http://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat
mailto:allamiosztondij@oh.gov.hu
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/hosz/kerelemmintak/meghatalmazas_allamigazgatasi_ugyben_minta.pdf

