T{jékoztat{s Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
2016. augusztus 25-én a Magyar Közlöny 125. sz{m{ban megjelent a Szabóky Adolf
Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet, melynek 2016.
szeptember 1-jei hat{lyba lépésével a szakiskolai tanulm{nyi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.
29.) Korm. rendelet hat{ly{t veszti.
Az ösztöndíj jogosults{got érintő főbb előír{sok:




A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj az első, az adott tanévre vonatkozó
korm{nyrendeletben meghat{rozott hi{ny-szakképesítések körébe tartozó
szakképesítésre felkészítő, {llamilag t{mogatott nappali, iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulm{nyi eredményük alapj{n
nyújtható.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. §-{ban meghat{rozott főv{rosi,
megyei fejlesztési és képzési bizotts{g (a tov{bbiakban: bizotts{g) megyénként
legfeljebb 20, az adott megyében ösztöndíjra jogosító hi{ny-szakképesítésre tesz
javaslatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a tov{bbiakban:
miniszter) részére.



A jogosults{g feltételei:
- A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulm{nyokat folytató tanuló ösztöndíjra
attól a tanévtől kezdődően v{lik jogosultt{, amelyben az {ltala szakképzési
évfolyamon tanult szakképesítés hi{ny-szakképesítésként kerül meghat{roz{sra.
- A szakgimn{ziumi tanulm{nyokat folytató tanuló
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a tov{bbiakban: Nkt.) 12. §
(1) bekezdése alapj{n érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga
{gazat{hoz tartozó, hi{ny-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai
vizsg{j{ra felkészítő tizenharmadik évfolyamon,
b) az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapj{n érettségi végzettséghez kötött, a szakmai
érettségi vizsga {gazat{hoz nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik
évfolyam valamelyikére vonatkozóan hi{ny-szakképesítésnek minősülő –
szakképesítés szakmai vizsg{j{ra felkészítő tizennegyedik évfolyamon
jogosult ösztöndíjra.



Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló a tanév adott félévében, ha az azt megelőző
félévben
- szakközépiskolai és szakiskolai tanulm{nyok esetében 2,51, szakgimn{ziumi
tanulm{nyok esetében 3,01 alatti tanulm{nyi {tlageredményt ért el vagy
- valamely tant{rgyból elégtelen érdemjegyet kapott,
Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az adott tanévben
évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév sor{n
keletkezett igazolatlan ór{inak sz{ma meghaladja a hét ór{t vagy
az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f ) pontj{ban meghat{rozott fegyelmi büntetés
esetén az arról szóló hat{rozat jogerőre emelkedésének napj{t követő hónaptól.



A szakképzési ösztöndíj a t{mogatható szakképesítésre vonatkozóan h{rom, együttes
feltételt {llapít meg:
1. OKJ-ban szereplő, első szakképesítés legyen.
2. A szakképesítés - a tanuló tanulm{nyainak megkezdésekor, vagy ak{r
tanulm{nyainak folytat{sa közben - a hi{ny-szakképesítéseket meghat{rozó
korm{nyrendeletben hi{ny-szakképesítésként kerüljön meghat{roz{sra.
3. Az oktat{s {llamilag t{mogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben történjen.
Abban az esetben, ha a szakképesítés megfelel mind a h{rom feltételnek, az ösztöndíjat
biztosítani kell a megfelelő tanulm{nyi eredménnyel rendelkező tanuló sz{m{ra attól a
tanévtől kezdődően amikortól a szakképesítés hi{ny-szakképesítésnek minősül egészen a
szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére meghat{rozott
időszak végéig.
Fentiekkel összefüggésben felhívjuk figyelmüket, hogy a szakképzési ösztöndíj az
előzőekben kifejtett teljes, szakmai vizsg{val z{ruló tanulm{nyi időszakra j{r a tanulónak
akkor is, ha az adott szakképesítés esetleg a tanulm{nyok ideje alatt valamelyik tanévtől m{r
nem szerepel a hi{ny-szakképesítéseket meghat{rozó Korm. rendeletben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ösztöndíj folyósít{s{val kapcsolatos feladatokat a
nevelési-oktat{si intézmény végzi. A nevelési-oktat{si intézmény a feladat ell{t{s{hoz
szükséges forr{s igényléséhez igénylőlapot köteles benyújtani a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) részére.
Az első alkalommal benyújtott igénylés alapj{n az NSZFH t{mogat{si szerződést köt a
nevelési-oktat{si intézménnyel. Az NSZFH a t{mogat{si szerződés alapj{n
előfinanszíroz{ssal biztosítja a t{mogat{st az adott félévre vonatkozóan. A szerződés
megkötése nélkül a 2016.09.01-2017.01.31- közötti időszakra vonatkozó igény nem
folyósítható.
Igénylési időszakok:
a) a szeptember 1-jétől janu{r 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a febru{r 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra febru{r 15-éig
Az adott tanévre vonatkozó hi{ny-szakképesítéseket tartalmazó szakmaszerkezeti
döntések:
- a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben
induló képzésekben szakiskolai tanulm{nyi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,
valamint egyes szakképzési és felnőttképzési t{rgyú korm{nyrendeletek módosít{s{ról
szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete
- a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben
induló képzésekben szakiskolai tanulm{nyi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló
13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. melléklete
- a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben
induló képzések tanulm{nyi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X.
13.) Korm. rendelet 5. melléklete

Az egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosults{gok megfeleltetése az
al{bbi rendeletekben olvasható:
- 19/2012. (VIII.28.) HM rendelet a honvédelemért felelős miniszter {gazat{ba tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiad{s{ról
- 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdas{gi miniszter hat{skörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
- 12/2013. (III.29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter {gazat{ba tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és
vizsgakövetelmények kiad{s{ról szóló miniszteri rendeletek hat{lyon kívül helyezéséről
- 20/2013. (V.28.) BM rendelet a belügyminiszter {gazat{ba tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiad{s{ról
szóló miniszteri rendeletek hat{lyon kívül helyezéséről
- 37/2013. (V.28.) EMMI rendelet az emberi erőforr{sok minisztere {gazat{ba tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
- 41/2013. (V.28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hat{skörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és
vizsgakövetelmények kiad{s{ról szóló miniszteri rendeletek hat{lyon kívül helyezéséről
A különböző előír{sok és fogalmak értelmezését segítő vonatkozó jogszab{lyok:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
- a szakképzési hozz{j{rul{sról és a képzés fejlesztésének t{mogat{s{ról SZÓLÓ 2011. évi
CLV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény - az {llamh{ztart{sról
- az {llamh{ztart{sról szóló törvény végrehajt{s{ról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
Amennyiben a Korm{nyrendelet alapj{n az Önök intézményében tanuló di{kok
jogosultak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra, akkor t{mogat{si igényüket a
SzarvasE@LAB.HU e-mail címen jelezhetik.
Kérdéseiket és észrevételeiket az al{bbi elérhetőségen tehetik fel:
Szarvas Emese t{mogat{si szakreferens
Telefonos elérhetőség hétköznapokon 8,30-tól 12-ig
06/1-477-5975
E-mail cím:
SzarvasE@LAB.HU

