
TÁJÉKOZTATÓ 

 

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról 

 

 

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) az első, az adott tanévre 

vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó 

szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben 

részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható. 

 

A  szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően 

válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-

szakképesítésként kerül meghatározásra. ( 2019.09 hónaptól.) 

 

A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga 

utolsó vizsgarészének letételére - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján - 

meghatározott időszak végéig jogosult, amelyidőtartamot nem hosszabbítja meg a javító- 

vagy pótló vizsga időpontja. 

 

Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló 

 

a) a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben 

aa) szakközépiskolai  tanulmányok esetében 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el 

vagy 

ab) valamely tantárgyból elégtelen (félévi vagy év végi) osztályzatot kapott, 

 

b) az adott tanévben 

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén, 

bb) attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett 

igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát  

vagy 

bc) az Nkt. 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén 

az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól. 

 

 

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében - a 3. § (4) 

bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az előző tanévet 

lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő 

tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény 

alapján.  

 

Ha a tanulónak javító vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a 

tanulmányi átlageredményt a javító vizsga, az osztályozó vizsga, pótló vizsga letételét 

követően, annak eredményének figyelembevételével kell megállapítani. 

 

 

 

 

 

 



Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai  tanulmányok esetében az első szakképzési 

évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint. 

 

Az ösztöndíj havi mértéke az első félévet követően a további félévekben, ha a tanulmányi 

átlageredmény 

 

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

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

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

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

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

 

 

Ha szakközépiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése 

során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, vagy tanulmányi átlageredménye 

nem éri el a 2,51-et, vagy második félévi értékelése alapján évfolyamot kell ismételnie, a 

tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni annak érdekében, hogy a szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges kompetenciák a megfelelő szintre fejlesztésre kerüljenek, és 

ezáltal a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra. 

 

 


