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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és
feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez
A rendelet a 2000 óta működő Arany János Programokban érintett különböző típusú fenntartóra vonatkozó,
egységes finanszírozási rend megteremtését szolgálja, amely a szakmai megvalósítás eredményességét,
a forrásfelhasználás átláthatóságát és az adminisztratív terhek csökkentését is maga után vonja. Egyúttal
a programkoordináció megerősítésével a programok esélyteremtő lehetőségének jobb kihasználását,
a megvalósítás eredményességére gyakorolt hatáson keresztül vonzóbb programokat kínál a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése érdekében a lemorzsolódással veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és középfokú
oktatásban részt vevő tanulói csoportok számára.
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a Kormány által elfogadott, a „Szakképzés 4.0 – A szakképzés
és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik
ipari forradalom kihívásaira” című stratégia anyagban foglaltak szerint 2020-tól szakmai többlettámogatás,
személyes támogatást nyújtó kollégiumi hálózat és ösztöndíj támogatás lesz elérhető a szakképzésben tanuló
hátrányos helyzetű fiatalok számára, így az Arany János Programok szakképzést érintő pillére a szakképzési
koncepcióba épülne be a jövőben, vagyis 2020 szeptemberétől. Azon intézménypárok, amelyek az Arany János
Kollégiumi-Szakközépiskolai Program megvalósítói, a fenti időpontot követően a szakképzés esélyteremtő
keretrendszerében folytatják szakmai munkájukat, a 2021/2022. tanévtől új évfolyam már nem indul a szakképző
intézményekben tanuló diákokat célzó Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban.
A tanuláshoz történő hozzáférés biztosítása mellett a rendelet a tanulás támogatásának ösztönzése céljából
az eredményes tanulmányi előrehaladást motiváló gimnáziumi ösztöndíjat vezet be az Arany János Programokban
tanulók számára, amely a programokban nyújtott pedagógiai, szociális jellegű támogatással együtt nagyobb
megtartó erővel bír a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók magasabb végzettséget
biztosító, gimnáziumi képzésében.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók középfokú iskolai előrehaladását,
lemorzsolódásának megelőzését szolgáló Arany János Programok és a programok részeként bevezetendő ösztöndíj
az előnyben részesítést célozza. Mind a nemzetközi, mind a hazai szakpolitikákban és jogi környezetben elfogadott
gyakorlat az előnyöket előíró intézkedések megvalósítása annak érdekében, hogy az – jelen esetben a magasabb
végzettségi szintet adó képzési típusban – alulreprezentált társadalmi csoportok előrehaladását segíteni lehessen.
Az Arany János Programok által biztosított komplex pedagógiai támogatásba integráltan az ösztöndíj sokkal
eredményesebb lehet, mint különálló juttatásként. Az eredményességre garancia, hogy a rászoruló tanulók
tehetséggondozására hangsúlyt helyező Arany János Tehetséggondozó Program és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók lemorzsolódásának megelőzésére, érettségihez jutására fókuszáló Arany János Kollégiumi
Program is kerettantervben és kollégiumi alapprogramban rögzített kiemelt követelményrendszer alapján végzi
a tevékenységét. A programok több hatásértékelésen és évente előrehaladást vizsgáló monitoring értékelésen
vettek, illetve vesznek részt, mely vizsgálatok megerősítették az eredményes működést.
A tervezet hatálybalépése 2020. szeptember 1., az ösztöndíjra vonatkozóan a hatálybalépés 2022. szeptember 1.
A hatálybalépés dátuma az Arany János Programok szakképzési pillérének megvalósítását – így finanszírozását
is – befolyásoló, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásához igazított dátum. A hatálybalépés
időpontja továbbá a javaslatban foglalt ösztöndíjtámogatás költségvonzatának biztosítására tekintettel lett kijelölve.
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Az előterjesztő álláspontja szerint a jogszabály indokolásának az Indokolások Tárában való közzététele
– a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára
figyelemmel – szükséges.
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Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

