
A  SZAKKÉPZÉSI
ÖSZTÖNDÍJRÓL 

ÉS EGYÉB 
JUTTATÁSOKRÓL

Készítette:
Toldi Attila igazgató
2021. szeptember 1.



A Nagykun Baptista Oktatási Központ 
Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola 
Tagintézményében valamennyi technikumi vagy 

szakképző iskolai ágazati alapoktatásban résztvevő 
tanuló jogosult ösztöndíjra.

Ennek számítási alapja a tanév első napján érvényes 
minimálbér (2021. évben 167.400 Ft).

- Technikumban 5%
(2021-ben 8.370 Ft/hó)

- Szakképző iskolában 10%
(2021-ben ez 16.740 Ft/hó)



Az ösztöndíjat az állam folyósítja a tanuló saját bank-
számlájára.
Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcso-
lódóan jogosult a tanuló, ugyanakkor a második
szakma megszerzése is ingyenes a nappali oktatás
munkarendje szerint 25 éves korig.
Ágazati alapoktatás:

- szakképző iskolában a 9. évfolyam,
- technikumban a 9. és 10. évfolyam.



Az ágazati alapoktatás után vagy gyakorlati képző-
helyre kerül a tanuló, és ott munkaszerződés kereté-
ben munkabért kap, vagy az iskolai tanműhelyben
teljesíti a gyakorlatot, és akkor a tanév végi
osztályzatok átlaga alapján részesül ösztöndíjban.
A 2021-ben érvényes minimálbér alapján igen
figyelemreméltó ösztöndíj-juttatást lehet elérni.

Átlagok Minimálbér Százalék Összeg
2,00-2,99 167 400 5% 8 370
3,00-3,99 167 400 15% 25 110
4,00-4,49 167 400 25% 41 850
4,50-5,00 167 400 35% 58 590

Ösztöndíjak



Ki nem kaphat ösztöndíjat?

- Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet
ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan hiányzása
eléri a hat tanórát, egyéb foglalkozást.
- Megismételt évfolyamon az évismétlésre kötelezett
tanuló.



Milyen egyéb juttatások járnak 
tanulóinknak?

1) Rászorultsági helyzete + jó tanulmányi eredménye
(3,5-ös átlagtól) alapján és pályázat útján a minimál-
bér 10-20%-a között havonta (ez 2021-ben 16.740–
33.480 Ft/hó).
2) Egyszeri pályakezdési juttatás az első szakmai
vizsga eredménye alapján kb. 133–301 ezer forint
összegben.
3) Támogatás államilag elismert nyelvvizsga díjához.



Összegezve a korábbi információkat

Ösztöndíj szakképző iskolában Ösztöndíj technikumban
(9. évfolyam) (9. és 10. évfolyam)

10% = 16.740 Ft/hó 5% = 8.370 Ft/hó

Tanév végi 
tanulmányi átlag

Ösztöndíj                                                                               
(nem duális szakképzésben)

Pályakezdési juttatás                              
(az e lső szakma megszerzése után)

2,00 - 2,99 8.370 Ft/hó (5%) 133.920 Ft   (80%)
3,00 - 3,99 25.110 Ft/hó (15%) 184.140 Ft (110%)
4,00 - 4,49 41.850 Ft/hó (25%) 242.730 Ft (145%)
4,50 - 5,00 58.590 Ft/hó (35%) 301.320 Ft (180%)

Tanév végi 
tanulmányi átlag

3,50 - 3,99
4,00 - 4,49
4,50 - 5,00

Tanulóink ösztöndíjai és egyéb juttatásai
Alapja a tanév első napján érvényes minimálbér (2021-ben 167.400 Ft)

Ágazati alapoktatásban mindenkinek jár az első szakmára való felkészülés esetén

Szakirányú oktatás iskolában (szakképző iskola 10.-11. évfolyam, technikum 11.-13. évfolyam)

Rászorultsági támogatás – pályázat útján

Hátrányos helyzet vagy  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén 

A tanuló 
bankszámlájára 
kerül utalásra

16.740 Ft/hó (10%)
25.110 Ft/hó (15%)
33.480 Ft/hó (20%)

Szakképzési munkaszerződés (szakképző iskola 10.-11. évfolyam, technikum 11.-13. évfolyam)
A minimálbér 60 – 100%-a, tehát br. 100.440 – 167.400 Ft/hó, amelyet a duális képzőhely folyósít



Szeretettel várunk 
az Illéssy Sándor 

Technikum és 
Szakképző Iskolában,
ahol megéri tanulni!

http://illessy.baptistaoktatas.hu
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