
 

 Útravaló Ösztöndíjprogram  

Út a szakmához  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
A pályázati kategória kódja:  

UTR-16-USZ  
A meghirdetés dátuma: 2016. augusztus 19.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 

2016/2017. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjában való 

részvételre, összhangban  

1) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

171/2016. (VII.1.) Korm. rendelet,  

2) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

3) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

4) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

vonatkozó rendelkezéseivel.  

 

Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához 

jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a 

legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető 

fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak, sikeresen 

befejezzék tanulmányaikat.  

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 7.3.3 alapján mindent meg kell tenni 

annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok eljussanak a közép- és 

felsőfokú oktatásba. Növelni kell a hátrányos helyzetű, köztük roma/cigány gyermekek arányát az 

érettségit adó képzésekben és a felsőoktatásban, valamint a piacképes szakmát adó, a gazdasági 

integrációt lehetővé tevő szakképzésben. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához 
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1. A pályázat célja  
 

Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres 

tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.  

2. A pályázat forrása  
 

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 400 000 000 Ft, azaz négyszáz millió 

forint, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. 

mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/59/7 Roma Ösztöndíjak című 

fejezeti kezelésű előirányzata terhére.  

3. A támogatás formája és mértéke  
 

3.1. A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes 

támogatási összeg 100%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, 

támogatási előleg formájában is történhet.  
 

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás  
 

3.3. A támogatás mértéke  
- a mentor 7.000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban  

- a tanuló mentori támogatásban és előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban 

részesül  

tanulmányi átlag  tanulmányi ösztöndíj 

(Ft/hó)  

mentori díj (Ft)  

2.00-3,30  7.000  7.000  

3,31-4,20  10.000  

4.21-5,00  13.000  
 

 

 

6. A pályázat benyújtására jogosultak köre  
 

6.1 . Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel, 

szakképzési feladatot ellátó tagintézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy 

külföldi állampolgár, aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás 

keretében:  

- halmozottan hátrányos helyzetű (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban 

részesülő tanuló is), vagy  

- védelembe vett, vagy Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához Pályázati Felhívás 2016 
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- családba fogadott, vagy  

- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy  

- utógondozásban részesül, vagy  

- hátrányos helyzetű,  

feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 

2016/2017-es tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:  

 

- szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán,  

- szakiskola,  

- speciális szakiskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.  

 

Kizáró okok:  
A 2015/2016. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 

2016/2017. tanévre új pályázatot nem nyújthat be.  

A 2015/2016. tanévben ösztöndíjas és a 2016/2017. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult 

tanuló ugyanazon alprogram keretében új belépőként pályázatot nem nyújthat be.  

Nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 

Programjában-ösztöndíjban.  

6.2 Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be:  
 

- tanárképzésben, vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, vagy szakoktató, 

vagy  

- szociálpedagógus,  

- gyógypedagógus,  

- fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, 

aki e pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 

pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg.  

 

A szülő saját gyermekének mentorálását nem végezheti! Útravaló Ösztöndíjprogram Út a 
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Egy személy egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 tanuló 

tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra 

vonatkozik, így azon mentor, aki a korábbi pályázati fordulóban nyertes – továbbfutó – 

ösztöndíjas vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanulókat 

beszámítva vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást.  

Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében mentorként pályázó személy abban az esetben vállalhat a 

fenti számot meghaladó, de legfeljebb 8 tanuló tekintetében mentorálást, ha az általa 

mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye, szakképzési feladatot ellátó 

tagintézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény, szakképzési feladatot ellátó 

tagintézmény, és a köznevelési intézményben, szakképzési feladatot ellátó tagintézményben a 

hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot (a két feltételnek együttesen kell fennállnia).  

Az a személy, aki az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában 

mentorként pályázatot nyújt be, az Útravaló ösztöndíjak keretei között mentorként nem 

pályázhat.  

 

7. A pályázás menete  
 

7.1. Új belépők esetében  
A tanuló és a mentor a pályázati kiírás 1. számú és 2. számú mellékletét képező pályázati 

űrlap benyújtásával jelzi pályázati igényét a köznevelési intézmény, szakképzési feladatot ellátó 

tagintézmény felé.  

A pályázati űrlapok azon köznevelési intézmények, szakképzési feladatot ellátó 

tagintézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanulói jogviszonyban áll. 

Tagintézmény pályázatot közvetlenül nem nyújthat be, a hozzá beérkezett pályázati 

űrlapokat a székhelyen működő köznevelési intézményhez, szakképzési feladatot ellátó 

tagintézménynek a szakképzési centrumhoz kell továbbítania.  
A köznevelési intézmény az általa összegyűjtött tanulói/mentori adatokat tartalmazó űrlapokat 

egy összesített pályázat formájában rögzíti a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs 

Rendszer Központi Rendszer (a továbbiakban: FAIR), Elektronikus Pályázó Tájékoztató és 

Kommunikációs felületen (a továbbiakban: EPTK)  

A Támogatási kérelem kitöltő felület a https://eptk.fair.gov.hu/ weboldalon érhető el. 
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Az út a szakmához alprogram keretében köznevelési intézménynek számít a Magyarország 

területén működő szakképzési centrum szakképzési feladatot ellátó tagintézménye, a 

szakképző intézmény, szakiskola, szakközépiskola és a szakgimnázium.  

Az Út a szakmához esélyteremtő alprogram keretében kizárólag diákotthoni vagy 

kollégiumi feladatokat ellátó köznevelési intézmény, továbbá a kizárólag szakgimnáziumi 

alapfeladatot ellátó szakképző intézmény nem jogosult pályázat benyújtására.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő szakképzési centrumok esetében 

a pályázatokkal kapcsolatos benyújtási, ellenjegyzési, és az esetleges visszafizetési 

feladatokat a szakképzési centrumok látják el, az alábbiak szerint:  
a) ellenőrzik és összehangolják a tagintézmények pályázati tevékenységével kapcsolatos 

gazdasági és pénzügyi feladatokat;  

b) pénzügyi, gazdasági és teljességi szempontból ellenőrzik és ellenjegyzik a tagintézmények által 

összeállított pályázati dokumentációkat;  

c) nyilvántartást vezetnek a nyertes pályázatokról, ellenőrzik a pénzügyi teljesítéseket;  

d) gondoskodnak a pályázatok adatainak a jogszabályban előírt módon történő rögzítéséről a 

FAIR és egyéb rendszerekben, valamint az előírt adatok nyilvánosságra hozataláról;  

e) A pályázati folyamat teljes egészét támogatják, ellátják a felmerülő kapcsolattartói, pénzügyi, 

elszámolási és szakmai feladatokat együttműködve a Támogatáskezelővel;  

 

A pályázatok benyújtásának módja  
A pályázat benyújtásához minden pályázó intézménynek regisztrálnia kell magát a FAIR-ben, 

melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az 

EPTK pályázói felületen van mód a pályázat benyújtására.  

 

A köznevelési intézmény:  

- az EPTK elektronikus felületen megadja az intézményre vonatkozó pályázati és a tanévhez 

kötődő adatokat, majd  

- rögzíti a hozzá benyújtott új és továbbfutó tanulói és mentori pályázati űrlapok adatait,  

- feltölti a továbbfutó tanulók szociális jogosultságáról tett „Nyilatkozat a szociális jogosultság 

fennállásáról” c. dokumentumot (8. sz. melléklet),  

- feltölti az új tanulók szociális jogosultságát igazoló szkennelt dokumentumokat,  

- feltölti az új tanulókra vonatkozó tanulói, mentori, szülői nyilatkozatok aláírt példányát (3.  
 

 

A pályázat benyújtásának határideje  
Az elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 23. 24:00 óra.  
A „Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra 
benyújtott támogatási kérelemhez”című dokumentum postára adási határideje: 2016. 
szeptember 26. 24:00 óra 
 
A pályázathoz szükséges ajánlásokat Hódmezővásárhely Megyei Jog Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke állítja ki, mely kérhető a köznevelési intézményen 
keresztül és/vagy ügyfélfogadási időben az Önkormányzat irodájában. 
 
Hódmezővásárhely, 2016. szeptember 13. 
       

 
 
 

Mátray Attila 
elnök 

megyei képviselő 


