Tisztelt Érdeklődők!
Hivatkoz{ssal a Magyar Közlöny 2016. évi 165. sz{m{ban megjelent, a Szakképzési
Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíj{ról, valamint a részt vevő pedagógusok
pótlék{ról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendeletben (a tov{bbiakban: Korm. rendelet)
foglaltakra, az al{bbiakról t{jékoztatjuk Önöket.
A Szakképzési Hídprogramban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy lassabban
haladó, de tanköteles korú vagy a 23. életévüket be nem töltött - {ltal{nos iskolai végzettség
nélküli - fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatós{g érdekében a
résztvevőknek a középfokú nevelés-oktat{sba, szakképzésbe való bekapcsolód{s{hoz
szükséges ismeretek és végzettség biztosít{sa, valamint a munk{ba {ll{st segítő részszakképesítéshez juttat{sa. A programba − a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 24/A. § értelmében − elsősorban azok a tanköteles tanulók kapcsolódhatnak be, akik
15 éves korukig legfeljebb az {ltal{nos iskola hatodik oszt{ly{t végezték el, de részt
vehetnek a programban azok a nem tanköteles fiatalok is, akik a képzés megkezdéséig
legfeljebb a 23. életévüket töltötték be.
A Szakképzési Hídprogramban a képzések 2016. szeptember 1-jétől indulnak, ekkortól
jogosultak a programban részt vevő tanulók ösztöndíjra, illetve a részt vevő pedagógusok a
Korm. rendelet szerinti pótlékra.
A szakképző iskola (szakképzési centrum vagy szakképző iskola) a Nemzeti Foglalkoztat{si
Alap képzési alaprésze terhére a pedagógus pótlék és a tanulói ösztöndíj biztosít{s{nak
célj{ból t{mogat{sra jogosult. A szakképző iskol{t az ösztöndíj folyósít{s{ból eredő
többletfeladatai ell{t{s{ra és az ezzel összefüggésben felmerülő költségek fedezetére az {ltala
kifizetett ösztöndíj 2 sz{zalék{nak megfelelő lebonyolít{si díj illeti meg. A szakképző iskola a
Korm. rendeletben meghat{rozott feladatai ell{t{s{hoz szükséges forr{s igényléséhez a
Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igénylő lapot 2016. november 11. napj{ig köteles
benyújtani a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a tov{bbiakban: NSZFH)
részére. A benyújtott igénylés alapj{n az NSZFH t{mogat{si szerződést köt a szakképző
iskol{val. Az NSZFH a t{mogat{si szerződés alapj{n és a Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével az adott félévre vonatkozóan előfinanszíroz{ssal biztosítja a t{mogat{st.
1. A szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok
A t{mogat{si szerződések megkötésekor a Korm. rendeletben meghat{rozott igénybejelentő
lapon túl az al{bbi dokumentumok benyújt{sa szükséges az ösztöndíj folyósít{s{ban érintett
szakképző iskol{k részéről.
Valamennyi kedvezményezett esetén:
Az intézmény részéről szükséges a www.nive.hu/NFA t{mogat{sok/Szakképzési
Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja/ oldalon közzétett a „Szakképzési Hídprogram
ösztöndíj Igénybejelentő adatlap” kitöltése. Az adatlapot – al{ír{st követően – kérjük az

al{bbiakban felsorolt dokumentumokkal együtt elsősorban elektronikus úton a
szakkepzesihid@nive.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikusan benyújtott dokumentumok alapj{n az NSZFH t{jékoztat{st küld a
megkötésre kerülő t{mogat{si szerződés azonosító sz{m{ra vonatkozóan, amelyet a
benyújt{sra kerülő felhatalmazó leveleken feltüntetni szükséges.
Ezt követően postai úton is szükséges megküldeni az igénybejelentő adatlapot, valamint a
t{mogat{s folyósít{s{hoz, illetve a t{mogat{si szerződés megkötéséhez szükséges
al{bbiakban megjelölt dokumentumokat a következő címre:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési Főoszt{ly T{mogat{si Oszt{ly
1437 Budapest, Pf. 761.
A borítékra kérjük r{vezetni „Szakképzési Hídprogram Ösztöndíj”.
Benyújtandó dokumentumok az {llamh{ztart{son belüli kezdeményezettek esetén:

A Magyar Államkincst{r {ltal ki{llított felhatalmazó levél cégszerű al{ír{ssal ell{tva,
2 darab eredeti péld{nyban. A felhatalmazó levél kitöltésére vonatkozó inform{ciókat
a mellékelt t{jékoztató (T{jékoztató felhatalmazó levél benyújt{s{ra vonatkozóan
{llamh{ztart{son belüli kedvezményezettek részére) tartalmazza.

A Kedvezményezett nevében al{ír{sra jogosult személy vagy személyek
Kedvezményezett {ltal hitelesített al{ír{s mint{ja. Ha a kedvezményezett h{rom éven
belül nyújtott be al{ír{si címpéld{ny m{solatot az NSZFH-hoz, és az okiratokban
foglalt adatok nem v{ltoztak, nyilatkozni (Nyilatkozat kor{bban benyújtott
dokumentumokról) kell arról, hogy a benyújtott okiratokban foglalt adatok nem
v{ltoztak.
Benyújtandó dokumentumok az {llamh{ztart{son kívüli kedvezményezett esetén:

Valamennyi fizetési sz{ml{j{ra vonatkozó, a mellékletben csatolt banki felhatalmaz{s
(Felhatalmaz{s beszedési megbíz{s érvényesítésére {llamh{ztart{son kívüli kedvezményezettek
részére) pénzforgalmi jelzősz{monként 2-2 darab eredeti péld{nyban, cégszerű
al{ír{ssal ell{tva, a sz{mlavezető pénzforgalmi szolg{ltató {ltal z{radékolva. A banki
felhatalmaz{s értelemszerű kitöltésekor a t{mogat{si szerződés azonosító sz{m{nak
felvezetése is szükséges.
• Az {llamh{ztart{sról szóló törvény végrehajt{s{ról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a tov{bbiakban: Ávr.) 75. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a
Kedvezményezett nevében al{ír{sra jogosult személy vagy személyek pénzügyi
intézmény {ltal igazolt, ügyvéd {ltal ellenjegyzett vagy közjegyző {ltal hitelesített
al{ír{s mint{ja vagy az al{ír{s minta közjegyző {ltal hitesített m{solata (a
dokumentum a t{mogat{s benyújt{s{nak napj{tól sz{mított 30 napn{l régebbi nem
lehet).

Az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Kedvezményezett létesítő okirat{nak
vagy jogszab{lyban meghat{rozott nyilv{ntart{sba vételét igazoló okirat{nak eredeti
péld{nya.
 Az Ávr. 75. § (3a) bekezdése alapj{n, ha a kedvezményezett h{rom éven belül több
alkalommal nyújt be p{ly{zatot ugyanahhoz a t{mogatóhoz, és a (3) bekezdésben



meghat{rozott okiratokban foglalt adatok nem v{ltoztak, nyilatkozat arról, hogy a (3)
bekezdésben meghat{rozott okiratokban foglalt adatok nem v{ltoztak (Nyilatkozat
kor{bban benyújtott dokumentumokról).
Nyilatkozat az {llamh{ztart{sról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontj{nak
való megfelelésről (Átl{thatós{gi nyilatkozat).

A dokumentumok postai úton történt beérkezését követően, az NSZFH intézkedik a
t{mogat{si szerződés megkötése érdekében, amelyet az NSZFH {ltal történt al{ír{st
követően megküld a T{mogatott intézmény részére al{ír{s célj{ból.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szerződés megkötése nélkül a 2016.09.01.-2017.01.31. közötti
időszakra vonatkozó igényelt t{mogat{si összeg nem folyósítható.
2. Az ösztöndíj jogosults{got érintő előír{sok
A jogosults{g feltételei:












A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló (a tov{bbiakban: tanuló) a tanulói
jogviszonya fenn{ll{sa alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
tov{bbiakban: Szt.) 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapj{n évfolyamonként
legfeljebb két tanéven keresztül részesül ösztöndíjban. A jogosults{g az adott tanít{si
év végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart, a Korm. rendelet 1. § (4) és (5)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
Az ösztöndíj mértéke a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben rögzített kivétellel a
Szakképzési Hídprogram első évfolyam{n havonta 8 ezer forint, m{sodik
évfolyam{n havonta 10 ezer forint.
Ha a tanuló a tanulm{nyi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az
ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyam{n havonta 4
ezer forint, megismételt m{sodik évfolyam{n havonta 5 ezer forint.
A Szakképzési Hídprogram első évfolyam{t a tanít{si év végéig sikeresen teljesítő
tanuló tov{bbi – a Korm. rendelet 1. § (2), illetve a (3) bekezdés szerinti, az adott
évfolyamra meghat{rozott összeg alapj{n sz{mított – kéthavi ösztöndíjat kap az első
évfolyam teljesítését igazoló bizonyítv{ny ki{llít{s{t követő m{sodik hónap 28.
napj{ig.
A Szakképzési Hídprogram m{sodik évfolyam{t követően a részszakképesítés
megszerzésére ir{nyuló komplex szakmai vizsg{t, tov{bb{ az alapfokú iskolai
végzettséggel nem rendelkező tanulók esetén a z{róvizsg{t sikeresen teljesítő tanuló
tov{bbi – a Korm. rendelet 1. § (2), illetve a (3) bekezdés szerinti, az adott évfolyamra
meghat{rozott összeg alapj{n sz{mított – kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben, a
vizsg{kat követő m{sodik hónap 28. napj{ig.
A tanuló a tanít{si év azon hónapjaira vonatkozóan jogosult ösztöndíjra, amely
hónapban a tanulói jogviszonya fenn{llt, a 2. §-ban foglalt kivételekkel.

Nem jogosult Szakképzési Hídprogram ösztöndíjra a tanuló az al{bbi esetekben:







Ha a tanuló tanulói jogviszonya tanít{si év közben szűnik meg, tanulói jogviszonya
megszűnésének hónapj{t megelőző hónapra vonatkozóan jogosult utolj{ra
ösztöndíjra.
A tanuló nem jogosult a 3. § (4) bekezdése szerint fizetendő ösztöndíjra, ha a tanulói
jogviszonya a tanít{si félév első vagy m{sodik hónapja folyam{n megszűnt.
A tanuló nem jogosult ösztöndíjra arra a hónapra vonatkozóan, amelyben
igazolatlanul mulasztott tanór{i sz{ma az adott tanévben eléri a tizenöt tanór{t.
A tanuló nem jogosult ösztöndíjra attól a hónaptól kezdődően, amelyben igazolatlan
mulaszt{sai sz{ma eléri azt a nevelési-oktat{si intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhaszn{lat{ról szóló miniszteri rendeletben
meghat{rozott mértéket, amely fölött a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszony{t
meg kell szüntetni.

Kérdéseiket és észrevételeiket az szakkepzesihid@nive.hu e-mail címre küldhetik meg.
Köszönjük szíves közreműködésüket!
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

