


NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) az Apáczai 
ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet, amelynek benyújtására nappali rendszerű szakmai 
oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9. és 10. 
évfolyamának tanulói (a továbbiakban: Pályázó) jogosultak. 
A pályázati lehetőséget az „ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben - Apáczai 
ösztöndíjprogram" című, GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt 
biztosítja. 
A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtható támogatás a 
2021/2022. tanév II. félévétől igényelhető. 
Jelen pályázati kiírás keretében az Apáczai ösztöndíjprogram támogatása 2022. február 01-től, 
maximum 19 hónapra, a projekt 2023. augusztus 31-ig tartó időtartamában, a rendelkezésre álló 
keretösszeg mértékéig nyújtható. 
A felmenő rendszerű ösztöndíjprogram keretében a 2022. januári pályázati kiírást követően, 2022. 
szeptemberében újabb pályázati kiírás megjelenése várható. 
A pályázat jogszabályi hátterét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet, valamint az .ösztönzőrendszer 
kialakítása a szakképzésben GINOP-6.2.9-VEKOP-20" Felhívás hatályos rendelkezései teremtik meg. 

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal saját nive.hu honlapján és a 

szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett ikk.hu honlapon teszi 

közzé. 

Az Apáczai ösztöndíjprogram célja 

A hazai oktatási rendszer kihívása a minőségi oktatásból való kirekesztődés mérséklése, valamint a 
hátrányos helyzetű fiatalok esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése. 
Az ösztöndíjrendszer bevezetésének célja, hogy a szakképzésbe jelentkező, egyúttal a képzést 
eredményesen elvégző, szakmát szerző tanulók száma növekedjen, a szakképzés társadalmi 
elfogadottsága erősödjön, valamint a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási, munkaerőpiaci 
kilátásai, társadalomba való beilleszkedési esélyei javuljanak. 
Az Apáczai ösztöndíjprogram legfőbb célkitűzése, hogy a tehetséges, jó iskolai eredményeket elérő 
hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányait anyagi_ ösztönző eszközökkel és tehetséggondozó
támogatással segítse. 

A támogatás forrása 

A Pályázók támogatását az „ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben - Apáczai 
ösztöndíjprogram" című GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt nyújtja, 
forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja . 
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A pályázók köre 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020. {II. 7.) Kormányrendelet alapján, és az „Ösztönzőrendszer kialakítása a 
szakképzésben GINOP-6.2.9-VEKOP-20" Felhívás, valamint a jelen kiírásban foglaltak szerinti 
pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

1. az első szakma megszerzésével összefüggésben, szakképző iskola vagy technikum 9.
vagy 10. évfolyamán folyó nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal
rendelkezik;

2. a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak
átlaga eléri a 3,50-ot;

3. a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül,
vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A Pályázó képzését biztosító Intézmény a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére szóló 

Mentori támogató nyilatkozatot állít ki. A Nyilatkozat a benyújtásra kerülő pályázati 

dokumentáció része, a Pályázónak mellékletként csatolnia szükséges. A Nyilatkozat igazolja, 

hogy az Intézmény tehetséggondozó mentori támogatást biztosít a tanuló számára. 

A pályázat benyújtásának helye és módja 

Az Apáczai ösztöndíjprogram támogatására a Pályázónak a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 
Alaprendszerben (a továbbiakban: KRÉTA) van lehetősége pályázatot benyújtani. A KRÉTA a 
felhasználói fiókkal már rendelkező - tanulói jogviszonya alapján a pályázat benyújtására jogosult -
tanulónak automatikus üzenetet küld a pályázati lehetőségről, a pályázat benyújtásának módjáról és 
helyéről, ahol kitöltési útmutató segíti a pályázási folyamatot. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
a Pályázóra vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelel, 
a pályázói felületen megjelenő Nyilatkozatokat, Adatvédelmi Tájékoztatót és Pályázati 
Szabályzatot megismerte és elfogadja, 
a jogosultságot igazoló dokumentum mellékleteket elbírálásra alkalmas minőségben csatolja, 
a Határozaton szereplő kérelmező személy Hozzájáruló Nyilatkozatával rendelkezik, amely 
kiskorú pályázó esetén a pályázat benyújtásához való támogató hozzájárulás is egyben. 

Csak hiánytalanul kitöltött, valamint a jogosultságot igazoló kötelező mellékletekkel ellátott pályázat 
fogadható be. 

A Pályázó kötelezettsége az Apáczai ösztöndíjprogram ügyfélszolgálatának 
ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu hivatalos e-mail címén haladéktalanul bejelenteni a pályázat 
benyújtását követő, a pályázatban rögzített adatait érintő bármely változást, különös tekintettel az 
iskolaváltásra. 
Másik szakképző intézménybe történő átiratkozási eljárás a tanulói jogviszony megszűnésével és új 
tanulói jogviszony keletkezésével jár. Az új tanulói jogviszonyra vonatkozó változásbejelentés 
elmulasztása a pályázat érvénytelenné válását, illetve a támogatásra való jogosultság elveszítését 
eredményezheti. 
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A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség! 

A pályázat benyújtásának határideje 

A KRÉTA rendszerben a pályázói felület 2022. január 18-tól érhető el a Pályázók számára. 

A pályázat benyújtási határideje 2022. február 07., 23:59 óra. 

Határidőre benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján 23 óra 59 percig az 
elektronikus pályázói felületen valamennyi igazoló dokumentum csatolásával a Pályázó által 
véglegesítésre kerül. 

A beérkezett pályázatok elbírálása folyamatos, azonban valamennyi pályázat kiértékelését követően, a 
támogatásban részesülő pályázók köre várhatóan 2022. február 28-án kerül véglegesítésre. 

A pályázatok elbírálása 

A jogosultsági feltételeknek való megfelelés vizsgálatát, a pályázatok elbírálását az NSZFH végzi. 
Támogatás a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig adható, a pályázati feltételeknek való 
megfelelés nem jelenti a támogatás automatikus biztosítását. 
A támogatható pályázatok számát a jelen pályázati kiírásban leírt szempontok szerint felállított sorrend 
alapján az NSZFH határozza meg. 
Tekintve, hogy az Apáczai ösztöndíjprogram a tehetséges, jó iskolai eredményeket elérő, ám hátrányos 
helyzetű tanulók támogatását tűzte ki célul, a támogatható pályázatok sorrendjének kialakítása 
elsődlegesen a pályázatokban rögzített tanulmányi eredmény alapján történik. Az azonos tanulmányi 
átlaggal rendelkező tanulók között a sorrendet a hátrányos helyzet fokozata (a benyújtott határozat 
igazolása alapján: halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet, majd rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság) határozza meg; további egyezőség esetén a pályázat benyújtásának 
időpontja számít. 

A támogatást az NSZFH támogatói okirattal biztosítja, melyet a KRÉTA rendszer generál, postázásra 
nem kerül, a Pályázó azt a rendszerből letöltheti és kinyomtathatja. A támogatói okirat egyoldalú 
nyilatkozat, annak érvényességéhez nem szükséges a Pályázó részéről aláírás. Miután a pályázat 
benyújtásával a Pályázó elfogadja a Pályázati Szabályzatban meghatározott feltételeket, az Apáczai 
ösztöndíjprogram támogatásával kapcsolatosan szerződéskötésre nincs szükség. 

Pályázó kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerésével az Apáczai ösztöndíjprogramba való be
és kilépésekor a .Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor/kilépéskor" 
ESZA adatlapot kitölti, a maga és kiskorú Pályázó esetén a törvényes képviselője által aláírva, 
dátummal ellátva a támogatói döntés kiküldését követően a KRÉTA pályázói felületen csatolva benyújtja 
- az ESZA forrásból finanszírozott projekteknél folyó adatgyűjtéshez, az Európai Parlament és Tanács
1304/2013/EU rendelete alapján.

A támogatásra nem jogosult Pályázó az elutasítás indokát tartalmazó határozatot kap, melyet a KRÉTA 
felületről tud letölteni. A Pályázó az Apáczai ösztöndíjprogramban benyújtott pályázatának döntési 
határozata ellen legfeljebb egy alkalommal fellebbezési joggal élhet, melyet a pályázati felületen, a 
határozat kiküldését követő 3 naptári napon belül érvényesíthet. 
A támogatói, illetve elutasító döntésről a pályázati rendszer a Pályázónak elektronikus értesítést küld. 
A Pályázó kiértesítése a várhatóan 2022. február 28-i döntést követően történik meg . 
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