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A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt  

évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. A jogosultság az adott 

tanítási év végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart. 

 

 

1. Az ösztöndíj igénylése  

 

A szakképző iskola a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: NFA 

képzési alaprész) terhére a pedagógus pótlék, és az ösztöndíj formájában nyújtott támogatás 

biztosításának céljából támogatásra jogosult. 

A szakképző iskola az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás 

igényléséhez a 2. melléklet szerinti igénylő lapot 

 

Határidők: 

-  szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig, 

-  február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig 

Felelősök: szakmai igazgatóhelyettes 

                osztályfőnökök 

 megbízott gazdasági ügyintéző 

 

2. Az ösztöndíjak kifizetése 

Az ösztöndíj mértéke a (3) bekezdésben rögzített kivétellel a Szakképzési Hídprogram első 

évfolyamán havonta 8 ezer forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint. 

 Ha a tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az ösztöndíj 

mértéke a Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyamán havonta 4 ezer forint, megismételt 

második évfolyamán havonta 5 ezer forint. 

A Szakképzési Hídprogram első évfolyamát a tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további 

kéthavi ösztöndíjat kap az első évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány kiállítását követő 

második hónap 28. napjáig. 

A Szakképzési Hídprogram második évfolyamát követően a részszakképesítés megszerzésére 

irányuló komplex szakmai vizsgát, továbbá az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező 

tanulók esetén a záróvizsgát sikeresen teljesítő tanuló további  kéthavi ösztöndíjat kap egy 

összegben, a vizsgákat követő második hónap 28. napjáig. 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló 

A tanuló nem jogosult ösztöndíjra arra a hónapra vonatkozóan, amelyben igazolatlanul mulasztott 

tanórái száma az adott tanévben eléri a tizenöt tanórát. 

 A tanuló nem jogosult ösztöndíjra attól a hónaptól kezdődően, amelyben igazolatlan mulasztásai 

száma eléri azt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mértéket, amely fölött a nem 

tanköteles tanuló tanulói jogviszonyát meg kell szüntetni. 



A szakképző iskola a tanuló részére az ösztöndíjat banki átutalással folyósítja. Ha a tanuló nem 

rendelkezik saját fizetési számlával és) a tanuló kiskorú, vagy a nagykorú tanuló cselekvőképtelen 

vagy korlátozottan cselekvőképes, az ösztöndíjat a tanuló törvényes képviselőjének a fizetési 

számlájára, ha a tanuló nagykorú és cselekvőképes, a tanuló írásbeli kérelmére vele azonos 

lakcímen élő szintén nagykorú személy fizetési számlájára kell folyósítani. 

A szakképző iskola az ösztöndíjat havonta, az ösztöndíjra jogosultsággal érintett hónapot követő 

hónap 28. napjáig folyósítja a tanuló részére. 

A Szakképzési Hídprogram első évfolyamának első két hónapjára járó ösztöndíj a tanítási félév 

harmadik hónapjának 28. napjáig egy összegben kerül átutalásra. 

 

3. Az ösztöndíjas tanulók nyilvántartása 

 

Az ösztöndíjban részesülő tanulókról nyilvántartást kell vezetni.  

 

4. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótléka 

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusnak járó pótlék alapja 

-  a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán tanulónként havi bruttó 8 ezer forint, 

-  a Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanulónként havi bruttó 10 ezer forint. 

A pótlékot a tanórai és egyéb foglalkozások arányában félévenként kell megállapítani Ha a 

pedagógus osztályfőnöki munkakört is betölt, a számított óraszámot eggyel növelni kell a pótlék 

számításakor. 

A Pótlék számítási módja a tanulók száma szorozva a pótlékalappal, osztva az osztály órakeret 

számával, szorozva a pedagógus óraszámmal az adott osztályban 

A szakképző iskola a pótlékot havonta, a pótlékra jogosultsággal érintett hónapot követő hónap 

28. napjáig folyósítja a pedagógus részére. 

 Az első évfolyam első két hónapjára járó pótlék a tanítási félév harmadik hónapjának 28. napjáig 

egy összegben kerül átutalásra. 

 

5. Lebonyolítási költségtérítés  

 

A szakképző iskolát az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladatai ellátására és az ezzel 

összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának 

megfelelő lebonyolítási díj illeti meg. 

 

 

 

 

 

         


