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Tájékoztató 

a halasztási kérelemmel kapcsolatos teendőkről 

Jelen tájékoztatóban azon ösztöndíjas tanulóink számára kívánunk segítséget nyújtani, akik 

a támogatással érintett (gyakorló szintű) szakképesítés megszerzését követően a munkakör 

magasabb színvonalon történő ellátása céljából, a meglévő szakképesítést magában foglaló 

szakmára történő jelentkezéssel – folytatólagosan - szakmajegyzék szerinti képzésben 

kívánnak részt venni, és emiatt halasztani szeretnék a szerződésben rögzített elhelyezkedési 

kötelezettség teljesítését. 

Felhívjuk figyelmedet, hogy kizárólag iskolarendszerű, nappali munkarendben végzett 

képzés esetén van lehetőséged halasztást kérni. 

Az elhelyezkedési kötelezettség teljesítésének halasztásával kapcsolatban módosítási 

igény nyújtandó be a következő lépések szerint: 

1.) Nyomtasd ki a honlapunkon található halasztási kérelem és iskolalátogatási igazolás 

sablonját.  

A formanyomtatványokat az alábbi helyen éred el: 

Halasztási kérelem: 

https://apololeszek.okfo.gov.hu/files/Halasztas/Halasztasi_kerelem.pdf 

Iskolalátogatási igazolás: 

https://apololeszek.okfo.gov.hu/files/Halasztas/Iskolalatogatasi_igazolas.pdf 

2.) Az iskolalátogatási igazolást töltesd ki az iskoláddal. Fontos, hogy az igazolást az iskola 

értelemszerűen és teljes körűen töltse ki, valamint lássa el keltezéssel és cégszerű 

aláírásával. 

3.) A halasztási kérelmet értelemszerűen és teljes körűen töltsd ki, lásd el keltezéssel és 

aláírással. 

4.) A halasztási kérelmet és az iskolalátogatási igazolást szkenneld be, vagy fotózd le. 

5.) Lépj be az informatikai rendszerünkbe és a Tanulói menü/Módosítási igényben indíts új 

módosítási igényt. A módosítási igény tárgyánál az Egyéb, a támogatási szerződésben 

foglalt kötelezettségeket érintő bejelentés kategóriát válaszd, majd a szövegdobozban az 

alábbi indoklás bemásolásával jelezd a kérésedet: 

„Iskolarendszerű és nappali munkarendű, szakmajegyzék szerinti képzés miatt az 

elhelyezkedési kötelezettségem teljesítésének tekintetében kérem a halasztás 

engedélyezését.” 

https://apololeszek.okfo.gov.hu/files/Halasztas/Halasztasi_kerelem.pdf
https://apololeszek.okfo.gov.hu/files/Halasztas/Iskolalatogatasi_igazolas.pdf
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6.) A Fájl kiválasztása gomb megnyomásával töltsd fel a szkennelt, vagy fotózott halasztási 

kérelmedet és az iskolalátogatási igazolást, majd nyomd meg a Mentés és beküldés gombot 

a módosítási igényed benyújtásához. 

Tájékoztatunk, hogy a benyújtott módosítási igény alapján kerül elbírálásra a halasztási 

kérelmed (postai úton nem szükséges beküldened a dokumentumokat), amelynek 

eredményeként - a módosítási igény teljes körű beérkezését követő 30 napon belül - e-

mailben küldünk számodra tájékoztatást a halasztási kérelemmel kapcsolatos döntésről. 

Amennyiben a döntés értelmében elfogadásra kerül a halasztási kérelmed, akkor az OKFŐ 

részéről halasztási engedély kerül kiadásra, amelyben az iskolarendszerű és nappali 

munkarendű, szakmajegyzék szerinti képzés miatt az elhelyezkedési kötelezettséged 

teljesítésével kapcsolatos határidők módosulása rögzítésre kerül. 

Fontos információ: 

Felhívjuk figyelmedet, hogy halasztási engedély kiadása esetén a szakmajegyzék szerinti 

képzést végig nappali munkarendben szükséges elvégezned. 

Tájékoztatunk, hogy szerződésed alapján - akár tanulmányaid folytatása mellett - 

részmunkaidőben (legalább heti 18 órában) is teljesítheted az elhelyezkedési 

kötelezettségedet; ebben az esetben nem szükséges halasztást kérned. 

 


