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Kitöltési útmutató 

a szakképesítés megszerzésének igazolásához 

Kedves Ösztöndíjasunk! 

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani Számodra a Szakképesítés megszerzése igazolásának 

megfelelő kitöltéséhez. 

Amennyiben javító-, vagy pótlóvizsgát kell tenned, kérjük ugorj a II. pontra, és az ott leírtaknak 

megfelelően járj el az adatszolgáltatással kapcsolatban. 

Figyelem! 

Abban az esetben, ha a rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzet miatt kialakult körülmények okán a 

május-júniusi vizsgaidőszakra tervezett, tanulmányokat lezáró komplex szakmai vizsgádat az őszi 

vizsgaidőszakra halasztottad, és az nem minősül javító-, vagy pótlóvizsgának, akkor jelenleg nincs 

további teendőd. A szakképesítés megszerzését igazoló adatszolgáltatásod kitöltését csak azután 

kell megtenned, miután az őszi vizsgaidőszakban, a tanulmányokat lezáró komplex szakmai 

vizsgádon részt vettél. 

I. Sikeres vizsga esetén az informatikai rendszerünkbe belépve a Tanulói menü/Nyomonkövetés 

almenüben érhető el az igazolás, ahol a támogatott szakképzés tényleges befejezése, a támogatott 

szakképzés befejezését igazoló bizonyítvány kiállításának dátuma és a támogatott szakképzés 

befejezését igazoló bizonyítvány törzslap száma mezők töltése szükséges. 

 

1. A támogatott szakképzés tényleges befejezése mezőben az ösztöndíjjal támogatott 

szakképzés komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének a tényleges dátumát szükséges 

feltüntetni (tehát az első komplex szakmai vizsgád utolsó vizsgájának időpontja – függetlenül 

attól, hogy sikeres volt-e a vizsga. 

2. A támogatott szakképzés befejezését igazoló bizonyítvány kiállításának dátuma mezőben a 

szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványban szereplő dátumot szükséges feltüntetni. 

3. A támogatott szakképzés befejezését igazoló bizonyítvány törzslap száma mezőben az OKJ 

bizonyítvány törzslap számát szükséges feltüntetni. 

 

A fentiek megtételét követően nyomd meg a Mentés és 

beküldés gombot az adatszolgáltatás elküldéséhez. 
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II. Kérjük, hogy amennyiben nem tettél sikeres vizsgát, és emiatt javító-, vagy pótlóvizsgát kell 

tenned, akkor az alábbiak szerint töltsd ki az adatszolgáltatást az informatikai rendszerünkbe 

belépve a Tanulói menü/Nyomonkövetés almenüre kattintva: 

 A támogatott szakképzés tényleges befejezése mezőben az ösztöndíjjal támogatott 
szakképzés komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének a tényleges dátumát szükséges 
feltüntetni (tehát az első komplex szakmai vizsgád utolsó vizsgájának időpontja – függetlenül 
attól, hogy sikertelen volt a vizsga). 

 A támogatott szakképzés befejezését igazoló bizonyítvány kiállításának dátuma mezőt hagyd 
üresen. 

 A támogatott szakképzés befejezését igazoló bizonyítvány törzslap száma mezőben a 
„SIKERTELEN” megjelölést szükséges feltüntetni. 

A fentiek megtételét követően nyomd meg a Mentés és beküldés gombot az adatszolgáltatás 

elküldéséhez. 

Az adatszolgáltatás elkészítése mellett kérjük, hogy haladéktalanul jelezd felénk e-mail-ben az 

apololeszek@aeek.hu címre, hogy melyik vizsgarész lett sikertelen. 

Felhívjuk figyelmedet, hogy ez esetben a szakképesítés megszerzésének igazolására vonatkozó 

adatszolgáltatást a javító-, vagy pótlóvizsga sikeres teljesítését követően haladéktalanul 

szükséges ismételten elvégezned az informatikai rendszerben az I. pontban leírtaknak megfelelően, 

felülírva a már abban szereplő korábbi adatokat.  

Amennyiben a javító-, vagy pótlóvizsgád is sikertelen lett, úgy kérjük, hogy az informatikai 

rendszerben szereplő korábbi adatszolgáltatásod változatlanul hagyása mellett nyomd meg a 

Mentés és beküldés gombot. 
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