
Tájékoztató 

Halasztási kérelemmel kapcsolatos teendőkről ráépülő képzés vonatkozásában 

(alap szakképesítést megszerzett ösztöndíjasaink számára) 

Jelen tájékoztatóban azon ösztöndíjas tanulóink számára kívánunk segítséget nyújtani, akik az 

ösztöndíj támogatással érintett alap szakképesítés megszerzését követően - folytatólagosan - ráépülő 

képzést kívánnak végezni, és emiatt halasztani szeretnék az Ösztöndíj szerződésben rögzített 

elhelyezkedési kötelezettség megkezdését. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag iskolarendszerű, nappali formában végzett ráépülés 

esetén van lehetőség halasztást kérni, valamint az elhelyezkedési kötelezettség halasztásával 

kapcsolatban módosítási igény nyújtandó be, amelyet az informatikai rendszerben az alábbiak szerint 

szükséges megtenni. 

Kérjük, hogy a Tanulói menü/Módosítási igény funkcióban indíts új módosítási igényt, legkésőbb 

2018.08.31-ig. A módosítási igény tárgyánál az Egyéb kategóriát válaszd, majd a szövegdobozban az 

alábbi sablon bemásolásával és adatokkal való feltöltésével jelezheted kérésedet: 

A módosítási igényben megadott adatok alapján halasztási kérelmed előzetesen elbírálásra kerül, 

melynek eredményeként előzetes döntést fogunk megküldeni számodra. Ebben tájékoztatunk, hogy 

van-e valamilyen akadálya a halasztás jóváhagyásának. 

Ez azonban még nem végleges döntés! 

A halasztásról szóló végleges döntés meghozatalához a ráépülő képzés megkezdését követő 15 

napon belül papír alapon szükséges benyújtanod részünkre a https://apololeszek.aeek.hu/informaciok 

Fontos információk szerződött tanulóknak menüpontja alatt megtalálható Halasztási kérelem 

formanyomtatványt, értelemszerűen kitöltve, keltezéssel és aláírással ellátva. Továbbá szükséges 

csatolnod a ráépülő képzés vonatkozásában az Iskolalátogatási igazolás formanyomtatványt is (a 

halasztási kérelem sablonjával egy helyen megtalálható a honlapunkon), iskola által értelemszerűen 

kitöltve, keltezéssel és az iskola cégszerű aláírásával ellátva. 

Az Ösztöndíj szerződés alapján fennálló elhelyezkedési kötelezettségem teljesítésének tekintetében 

kérem a halasztás engedélyezését. 

Kérelem indoklása: Ráépülő képzésben kívánok tanulói jogviszonyt létesíteni az alábbiak szerint. 

A képzés megnevezése és OKJ száma: 

A képzés formája (iskolarendszerű, nem iskolarendszerű, stb.):  

A képzés munkarendje (nappali/esti/levelező):  

A képzés várható kezdete (év, hó): 

A képzés várható vége (év, hó): 

Iskola megnevezése: 

A ráépülő képzés megkezdéséhez szükséges szakképesítést sikeresen megszereztem: 

(igen/nem): 

A ráépülő képzés tekintetében szeretnék majd ösztöndíj pályázatot benyújtani (igen/nem):  

A tanulmányok folytatása mellett megkezdem az ösztöndíjas szerződésnek megfelelő 

elhelyezkedési kötelezettségem teljesítését legalább heti 18 órában (igen/nem): 

Megjegyzés: 

 

https://apololeszek.aeek.hu/informaciok


Postai címünk: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525 Budapest 114. Pf. 32. 

A borítékra kérjük ráírni: „EFOP 1.10.1 – Halasztási kérelem”. 

Ezen együttesen beérkező, megfelelően kitöltött és benyújtott dokumentumok alapján halasztási 

kérelmed elbírálásra kerül, melynek eredményeként megküldjük számodra a halasztási kérelemmel 

kapcsolatos végleges döntésünket. 

Fontos információ: 

Amennyiben a végleges döntés során elfogadásra kerül a halasztási kérelmed, akkor a jelenlegi 

Ösztöndíj szerződésed módosításra kerül, melyben rögzítjük az iskolarendszerű, nappali munkarendű 

ráépülő képzés miatt az elhelyezkedési kötelezettséged teljesítésével kapcsolatos határidők 

módosulását. Felhívjuk figyelmedet, hogy ebben az esetben a ráépülő képzést végig nappali 

munkarendben szükséges elvégezned. 

Tájékoztatunk arról, hogy Ösztöndíj szerződésed alapján - akár tanulmányaid folytatása mellett - 

részmunkaidőben (legalább heti 18 órában) is teljesítheted elhelyezkedési kötelezettségedet; ebben az 

esetben nem szükséges halasztást kérned. 

Továbbá felhívjuk figyelmedet arra, hogy a ráépülő képzés vonatkozásában ösztöndíj igénylése 

érdekében a képzés megkezdését követően új pályázatot szükséges benyújtanod. 


