Az Origo hírportálján 2015. április 15–én megjelent Százezreket fizethet, ha késik a
nyelvvizsgával című cikk alapján felmerült kérdések tekintetében az alábbi
értelmezést és tájékoztatást adjuk.
Mely hallgatóknak lehet visszafizetési kötelezettsége?
Akik 2012. augusztus 1-jét követően kezdődött képzésekhez fűződik magyar állami
ösztöndíj igénybevételéből fakadó kötelezettség és a megadott határidőig nem
teljesítik a képzés kimeneti feltételeit.
Van e mentesítés a visszafizetéssel kapcsolatban?
Igen. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
1) 48/M. § (2) bekezdés szerint
„A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § c)
pontja alapján meghatározott kötelezettséget, ha beiratkozását követően az adott
szakon
a) felsőoktatási szakképzés, illetve osztott képzés esetén legfeljebb egy félévig,
b) osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévig
folytatott tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és
szakváltásra nem került sor.”
2) 48/B. § (4) bekezdés szerint
„A hitéleti képzésben részt vevő magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 48/A. § b)
és d) pontjában meghatározott kötelezettségek nem terhelik és a 48/A. § c) pontjában
foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek figyelembe vételével
érvényesíthetők.”
3) 48/M. § (1) bekezdés szerint
„A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § a)
pontjában meghatározott feltételt, illetve a 48/A. § c) pont alapján fennálló még nem
teljesített kötelezettséget, ha három gyermeket szül.”
Konkrét példa:
Amennyiben, 4 éves alapképzésben vesz részt a hallgató, abban az esetben a képzés
megkezdésétől számított 6, 2 éves mester kurzus esetén, a képzés megkezdésétől
számított 3 éven belül szükséges teljesíteni a kimeneti követelményeket, a
nyelvvizsgát is beleértve. Amennyiben azonban a képzés folyamán van passzivált
félév – azaz amikor a hallgató szünetelteti a tanulmányait -, a passzivált félévvel
kitolódik a határidő.
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Lehetséges a kötelezettség felfüggesztése?
48/N. §140 (1) bekezdés szerint:
„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.
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