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Valamennyi szakképző intézmény vezetője részére
Tárgy: Tájékoztatás ösztöndíj utalásáról
Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 59. § (1) bekezdése alapján a 2020/2021-es tanévtől
kezdődően felmenő rendszerben minden szakképzésben tanuló ösztöndíjra jogosult, melynek
utalásáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal gondoskodik. Szakképző iskolában folyó
ágazati alapoktatásban 2021-ben – a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi
összegének 10%-a - 16.740 Ft, míg technikumban folyó ágazati alapoktatásban 2021-ben – a tanév
első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 5%-a - 8.370 Ft lesz az
ösztöndíj mértéke. Az a cél, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a támogatás, ugyanakkor,
a tanulói juttatások eredményfüggők is legyenek, ezáltal is sarkallva a tanulót a szakképzésben való
felelős, hatékony és eredményes részvételre. A tanulói ösztöndíj következő hónaptól történő
folyamatos folyósításához elengedhetetlen, hogy minden tanuló szükséges és pontos adata felvitelre
kerüljön a KRÉTA rendszerbe, mert a kifizetés a KRÉTA rendszeren keresztül történik a tanulók
számára.
Tekintettel arra, hogy az ösztöndíjakat a tanulók számlájára utalással szükséges biztosítani, így minden
szakképzésben tanuló bankszámlával kell, hogy rendelkezzen középfokú tanulmányai során. Azon
diákok részére, akik még nem rendelkeznek bankszámlával, a számlanyitás folyamatát támogatva, a
Kréta rendszerben az MKB Bank és az OTP Bank együttműködésével és annak rendszereivel történő
összekapcsolásával kialakításra került egy felület, amelynek köszönhetően az online számlanyitás
egyszerűen megkezdhető.
Mivel a tanulói ösztöndíjak utalásának feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen bankszámlával - e levél
kiküldésével egy időben -, segítő együttműködését kértem az Ön intézményében foglalkoztatott
oktatóknak. Kérem Öntől is e folyamat támogatását.
Tájékoztatom, hogy az MKB Jövőd számlacsomag kifejezetten a szakképzésben tanulók igényeire
szabva került létrehozásra, míg az OTP Bank esetében az OTP Junior számlacsomagot ajánljuk a
tanulók figyelmébe. Természetesen a kínált számlacsomagok nem kötelező jellegűek, hanem ajánlások
a tanuló részére. Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni a számlacsomagokról, úgy azok leírását
megtalálja a https://jovod.mkb.hu/ és a https://www.otpbank.hu/portal/hu/Junior oldalon.
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