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 Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési 

munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – 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. 1: 

Az egyhavi önköltség %-ában 

meghatározva: 

Tanulmányi átlagtól 

függetlenül 

2,00- 

2,99 

3,00-

3,99 

4,00-

4,49 

4,49< 

Ágazati alapoktatásban és 

előkészítő évfolyamon: 

8% 8% 25% 42% 59% 

9. évfolyam 80002     

10. évfolyam 8000     

Szakirányú oktatás (nem duális)      

11. évfolyam  8000 25000 42000 590003 

12. évfolyam  8000 25000 42000 59000 

13. évfolyam  8000 25000 42000 59000 

Egyszeri pályakezdési juttatás  133 % 184 % 243 % 302 % 

 

 Az első szakma megszerzését követően egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosultak, melynek 

alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének 

(1.200.000 Ft) egyhavi összege, azaz 100.000 Ft (egyhavi önköltség). 

 

Felhasznált dokumentumok: 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

66. Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 

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

szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege. 

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege *  

a) *  a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző 

iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, 

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának 

ba) *  nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 között van, 

                                                           
1 Évismétlők, a megismételt évfolyamra és igazolatlan mulasztással rendelkezők nem jogosultak ösztöndíjra. 
2 2022. szeptember 1-től érvényes adatokkal számolva. 
3 Amennyiben külső gyakorlati helyszínen, duális képzésben, munkaszerződéssel teljesíti gyakorlatait, ennél magasabb összegek 
is elérhetők. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj147id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj148id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj149id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj150id42ca
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bb) *  huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között 

van, 

bc) *  negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 

között van, 

bd) *  ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van. 

(1a) *  Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a 

szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi 

minősítéssel. 

(2) *  Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka. 

(3) *  Az ösztöndíjra - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - 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. E bekezdést kell 

alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is. 

172. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az 

egyszeri pályakezdési juttatás alapjának *  

a) *  százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van, 

b) *  száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van, 

c) *  kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van, 

d) *  háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor 

Letöltés ideje: 2022.09.26. 11:54 

 

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

 

68 §  (4) 2022. június 30-ig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése, 2022. július 1-

től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti *  

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100090.TV&searchUrl=/gyorskereso 

Letöltés ideje: 2022.09.26. 11:56 
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