KÉRHETŐ AZ OKLEVÉL MEGSZERZÉSI HATÁRIDŐ FELFÜGGESZTÉSE!
(TÁJÉKOZTATÓ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK SZÁMÁRA)

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/A §-a az állami ösztöndíjas hallgatók
számára a az oklevél szerzési határidőt a képzési idő másfélszeresében határozza meg. 6 féléves
alapképzésben (BA) tehát a 9. félév végéig, 4 féléves mesterképzésben (MA), felsőoktatási
szakképzésben (FOSZK) a 6. félév végéig, 2 féléves tanári mesterképzésben a 4. félév végéig kell
diplomát szerezni. Páratlan félévszámú képzési időnél a határidőt felfelé kerekítik, vagyis 7 féléves
alapképzésben (BA) a 11. félév végéig, 3 féléves tanári mesterképzésben az 5. félév végéig, 5 féléves
tanári mesterképzésben a 8. félév végéig kell oklevelet szerezni. Kivételt jelentenek azok, akiknek
volt passzív féléve, mert az oklevélszerzési határidőt minden egyes passzív félév kitolja.
A jogszabály szövege szerint:
48/A. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató - a 48/B. §-ban meghatározottakra figyelemmel - köteles:
a) az általa folytatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésen a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és …
c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 48/C. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott
határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet…

Felhívom a figyelmét arra, hogy a jogszabály 48/N. §-a lehetőséget ad rá, hogy a volt magyar állami
ösztöndíjas hallgató kérelmezze az állami (rész)ösztöndíj feltétel teljesítéséhez rendelkezésre álló
határidő felfüggesztését.
A jogszabály szövege szerint:
48/N. § (1) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a 48/A. § a) pontja alapján meghatározott feltétel teljesítésének felfüggesztését
engedélyezi
a) a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra
tekintettel.
(2) A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető, feltéve, hogy a
magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy
a) a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsőoktatási
intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak,
b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait
felnőttképzési jogviszonyban végzi.

Összegezve: a volt állami ösztöndíjas hallgató az oklevél megszerzési határidejének felfüggesztését
kérelmezheti. Fontos, hogy
• az eljárás kizárólag a volt hallgató kérelmére indul,
• a kérelmet az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani (nyomtatvány letölthető az OH
honlapjáról),
• a kérelemnek jogvesztő benyújtatási határideje van (a kérelmet az oklevélszerzési
határidő lejárta előtt kell benyújtani),

•

•

a kérelemhez mellékelni kell külföldi felsőoktatási intézményben folytatott
tanulmányok esetén a jogviszony igazolást/nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése
érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányok esetén a nyelviskolával kötött
felnőttképzési szerződés másolatát,
az OH a szünetelést legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év
időtartamra engedélyezheti (azaz max. 2x1 évre).

További információk elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján (http://www.oktatas.hu – Felsőoktatás –
Állami ösztöndíj menüpontban). Az adott témában felteendő kérdéseivel szíveskedjen az Oktatási
Hivatal munkatársaihoz fordulni az hsz@oh.gov.hu email címen.
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