
ÖSZTÖNDÍJ TÁJÉKOZTATÁS 

 

1) Technikum, szakképző 2020. szeptember 1-től 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről  

59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] 

(1) *  A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint 

a) - a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével - ösztöndíjra, 

b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra, 

c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra 

jogosult. 

 
Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 

170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és 

támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege. 

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege 

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a 

szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, 

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának 

ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-

2,99 között van, 

bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 

3,00-3,99 között van, 

bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 

4,00-4,49 között van, 

bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 

4,49 fölött van. 

(3) *  Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez 

kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben 

meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai 

oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján 

ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a 

tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem 

részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv#lbj10id7c6d


b) 11. évfolyam szakközépiskola –kifutó Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik: 

• első szakmájukat tanulják, 

• hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak, 

• államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt, 

• megfelelő tanulmányi eredményt érnek el. 

 

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében: 

• az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint. 

• a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 Ft, 

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 Ft, 

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 Ft, 

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 Ft, 

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 Ft. 

Ösztöndíjas szakmák a 2021-2022. tanévben: Ács; Festő, mázoló, tapétázó; Asztalos; 

Villanyszerelő 

 

 

 


