
Milyen új finanszírozási formákban kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók 

2012.szeptemberétől, és mit jelentenek ezek a finanszírozási formák? 

 állami ösztöndíjas: a képzés költségeit az állam a felsőoktatási intézmény számára 

biztosítja, vagyis a hallgatónak nem kell a tanulmányaiért fizetni 

 állami részösztöndíjas: a képzés költségeit az állam 50%-ban fedezi, míg a hallgató az 

önköltség 50%-ával járul hozzá tanulmányai költségeihez. 

 önköltséges: a hallgató maga viseli a tanulmány teljes költségét. 

  A hallgatói szerződésről!  

Állami ösztöndíjas és részösztöndíjas formában való beiratkozás feltétele a hallgatói 

szerződés megkötése. A hallgatói szerződést a hallgató és az állam nevében eljáró Oktatási 

Hivatal köti meg. A hallgatói szerződés határozatlan időre jön létre, melyben az állam vállalja 

a hallgató képzésének megfelelő arányú finanszírozását, a hallgató pedig vállalja a hallgatói 

szerződésekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségei teljesítését. A 

hallgatói ösztöndíj szerződésben hallgató vállalja, hogy: 

 meghatározott időn, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül oklevelet 

szerez, vagyis az oklevél megszerzéséhez teljesíti a szak nyelvvizsga követelményeit 

is, illetve 

 az azt követő 20 évben az állami ösztöndíjas formában folytatott tanulmányi idő 

kétszereséig magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási 

jogviszonyt eredményező munkaviszonyt létesít, vagyis hazai munkavégzést vállal. 

 

Mikor kell megkötni a szerződést és mikor szűnik meg? 

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézménynek küldi meg a hallgatói szerződést 3 

példányban a felvételi döntést követően. A hallgatói szerződést a beiratkozást megelőzően 

kell aláírni személyi igazolvány bemutatása után az intézményben kijelölt kapcsolattartónál. 

 1 példány a hallgatónál marad 

 1 példányt az Oktatási Hivatalba küld vissza az intézmény 

 1 példány az intézményben marad 

A hallgatói szerződés megszűnik, amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató 

szerződéses kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése alól a hallgatói szerződésekről 

szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint mentesült. 

Mi történik, ha a hallgatói szerződésben foglaltakat nem teljesítem? 

A kötelezettségek nem teljesítése esetén a képzési költség kamatokkal növelt összegét kell 

visszatéríteni az állam részére. Ez azt jelenti, hogy ha a képzési idő másfélszeresén belül nem 

szerez az állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas hallgató oklevelet, akkor a képzése 

önköltségének felét, állami részösztöndíjas hallgató esetén a negyedét vissza kell térítenie az 

államnak. A visszafizetés a szak képzési idejének másfélszerese után, vagy a hallgatói 

jogviszony megszűnésével válik esedékessé. Amennyiben a hallgató az oklevelét megszerzi, 

de azt követően a szerződés szerinti hazai munkavállalási kötelezettséget nem teljesíti, akkor a 

képzése önköltségét vissza kell fizetnie az államnak, részösztöndíjas hallgató esetében az 



állam ráfordítása a költségek felére terjedt ki, ezért a részösztöndíjas hallgatónak a képzése 

önköltségének felét kell visszatéríteni. 

  Mit jelent a hazai munkavállalás? 

A hazai munkavállalás azt jelenti, hogy az oklevelet szerzett állami ösztöndíjas, magyar 

joghatóság alatt álló cégnél vállal munkát. A munkavégzés helye lehet külföldön, azonban a 

munkaadójának magyar joghatóság alá kell esni. Az oklevél megszerzése utáni 20 évben 

szükséges az állami ösztöndíjasnak a tanulmányok idejének kétszereséig hazai munkavégzési 

kötelezettséget teljesíteni. ( pl.: 3 éves képzés esetén 6 évig) 

Az oklevélszerzést követően közvetlenül és folyamatosan kell teljesíteni a munkavállalási 

kötelezettséget? 

Az oklevélszerzést követően nem kötelező azonnal munkajogviszonyt létesíteni, a lényeg, 

hogy, az oklevélszerzést követő 20 éven belül „összejöjjön” a szükséges időtartam.  A 

munkavállalási kötelezettséget nem kell egy munkáltatónál folyamatosan „letölteni”, 

több részletben is lehet. 

Mi számítható be a munkavállalási kötelezettség időtartamába? 

 a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási 

díj folyósításának időtartama,  

 az az időszak, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben 

meghatározott álláskereső és járadékra jogosult. 

Milyen mentességek léteznek a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól?  

 a határon túli magyarok (azaz a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 

törvény hatálya alá tartozó személyek) a munkavállalási kötelezettséget a 

származási országban is teljesíthetik, 

 a hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon 

önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban 

élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási 

országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni, 

 mentesül az a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevélszerzési és az 

oklevélszerzés hiánya esetére előírt visszatérítési kötelezettség alól, aki legalább 

három gyermeket szül, 

 mentesül az a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevélszerzés hiánya 

esetére előírt visszatérítési kötelezettség alól, aki halmozottan hátrányos helyzetű, 

 mentesül az a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató az munkavállalási 

kötelezettség teljesítésének hiánya esetére előírt visszatérítési kötelezettség alól, 

aki a visszatérítés időtartama alatt a kormányrendeletben meghatározott 

munkaviszonyt létesít. 

 

 



Mikor kell visszafizetni a képzési költségeket? 

A (rész)ösztöndíjas hallgató az alábbi esetekben köteles visszatéríteni képzési költségeit: 

 félbehagyta tanulmányait, 

 befejezte tanulmányait, de nem szerzett oklevelet a meghatározott időn, de legfeljebb 

a képzési idő másfélszeresén belül, 

 az oklevélszerzést követően nem létesít 20 éven belül munkaviszinyt 

Lehet-e kérelmezni valamely kötelezettség felfüggesztését? 

Az alábbi esetekben az Oktatási Hivatal egyedi kérelemre engedélyezheti az oklevélszerzési 

kötelezettség felfüggesztését: 

 a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén, 

 a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott 

tanulmányok esetén. 

 A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra 

engedélyezhető, feltéve, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy: 

 a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam 

joga szerint felsőoktatási intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak, 

 az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében 

folytatott tanulmányait felnőttképzési jogviszonyban végzi. 

Mentesülhetek-e az oklevélszerzési kötelezettség alól? 

Igen! Az Oktatási Hivatal egyéni kérelem alapján mentesítheti a hallgatót az oklevél szerzési 

kötelezettség teljesítése alól azt, aki tartós betegség, baleset vagy szülés okán nem képes 

oklevelet szerezni. 

Mentesülhetek-e a munkavállalási vagy a visszafizetési kötelezettség alól? 

Igen! Az Oktatási Hivatal egyedi kérelemre mentesítheti a volt állami (rész)ösztöndíjas 

hallgatót a munkavállalási, valamint mindkét visszatérítési kötelezettség alól, 

 megváltozott munkaképesség esetén, 

 tartós betegség, baleset, szülés esetén vagy 

 kettő vagy több gyermek nevelése esetén. 

 A gyermeknevelés okán kizárólag egy szülő kaphat mentességet. 

Mi történik, ha a hallgató finanszírozási formát vált? 

Amennyiben a (rész)ösztöndíjas hallgató képzése közben finanszírozási formát vált, tehát 

átkerül önköltséges finanszírozási formára, úgy a hallgatói szerződés alapján továbbra is 

terhelik a meghatározott kötelezettségek, viszont csak a (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési 

ideje tekintetében. 

 

 



Mikor és milyen összeget kell képzési költségként visszatéríteni? 

 amennyiben a hallgató félbehagyta tanulmányait vagy valamiért nem szerez oklevelet 

(pl. nyelvvizsga hiányában), úgy átalányként az adott képzésére tekintettel a Magyar 

Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget kell 

visszatérítenie a Magyar Államnak,  

 amennyiben a hallgató az oklevél megszerzését követően nem létesít, illetve nem tart 

fenn a kormányrendeletben meghatározott munkaviszonyt, úgy az adott képzésére 

tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíjnak a visszatérítés 

esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 

alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét kell 

visszatérítenie a Magyar Államnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


