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Ami nem változik

- Érettségi + technikusi végzettség 5 év alatt

- Nem érettségihez kötött szakma 3 év alatt



Új fogalmak
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

- Technikum

- Szakképző iskola

- Ágazati alapvizsga

- Munkaszerződés

- Dobbantó program

- Műhelyiskola

- Szakmajegyzék

- Képzési és kimeneti 

követelmények

- Programtanterv

- Akkreditált vizsgaközpont

- Ágazati képzőközpont

Felmenő rendszerben 2020 szeptembertől!



ÁKK jogszabályi háttere: Ki , milyen feltételekkel alapíthat?

Ágazati Képző Központ
 Nonprofit gazdasági társaság

 Cégbíróság ekként veszi nyilvántartásba

 Duális képzőhelyként működhet, termelő tevékenységet végezhet

 Lehet valós tanműhelye, vagy szervezőként is működhet

Alapíthatja
 Legalább 4 mikro- vagy kisvállalkozás  VAGY

 Legalább 2 közép- vagy nagyvállalat

 Szakképzési Centrum tagja lehet, legfeljebb 60%-os részesedéssel

Tudásközpont
 SZC és felsőoktatási intézmény kötelezően tagja

 Felsőoktatási duális képzést is végez

 KFI tevékenységet is végez

 Inkubációs, módszertani feladatokat is ellát



A gazdasági szereplők részvétele a duális szakmai oktatás 
folyamatában:

Általános iskola felső tagozat

BEISKOLÁZÁS

Szakmai oktatás ágazati alapoktatás

Szakmai 
oktatás az 
iskolában

Szakmai  képzés a 
vállalatnál 

vagy a képzőközpontban

ÁGAZATI
ALAPVIZSGA

SZAKMAI VIZSGA

A pályaorientáció támogatása, az ágazat népszerűsítése

Javaslat képzés tartalmára, eszközök 
biztosítása

Infrastruktúra, eszközök, oktatók
koordináció, adminisztráció

Részvétel a szakmai vizsgára 
felkészítésben

Kiválasztás a duális képzésbe



Innovatív Képzéstámogató Központ

www.ikk.hu

https://www.ikk.hu/


GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program a 

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki Program 
tükrében



■ a Támogató közel 3000 darab támogatói okiratot bocsátott ki több mint 22
milliárd forint értékben.

■ A dél-dunántúli régióban 473 vállalkozás vette fel a kapcsolatot a szakképzési
centrumokkal, közülük 313 nyújtott be nyertes pályázatot.

– Baranya 185

– Somogy 77

– Tolna 51



■ A fiatalok munkaerő-piaci integrációja, „itthon tartásuk” elősegítése

■ Foglalkoztatási támogatás a vállalatok számára

■ Vállalati szemlélet formálása, kapcsolódás a duális képzéshez

■ Pályázattal összefüggő adminisztratív terhek csökkentése.



Különbségek a két pályázat között



■ A támogatott támogatási kérelmek 
várható száma: 1000-6000 db.

■ Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege minimum 2.300.000 Ft 
maximum 30 000 000 Ft. 

■ A támogatott támogatási kérelmek 
várható száma: 450-2000 db.

■ Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege minimum 4.032.000 
Ft, maximum 22.176.000 Ft. 

■ Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán regisztrálni kell az 
Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét 
megelőzően. 



A GYAKORNOK

■ a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor 
oktatási intézmény nappali tagozatán nem 
folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, 

■ a fiatal a támogatást igénylő vállalkozással 
nem állt munkaviszonyban a támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően

A GYAKORNOK

■ a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási 
intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem 
folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, 

■ Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében 
szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 
62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket

■ Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem 
rendelkezik. 

■ A 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a 
gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.  



A MUNKAVISZONY

■ Amennyiben a támogatást igénylő már létrejött 
munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a 
támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete 
legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási 
kérelem benyújtását

■ A támogatott foglalkoztatás ideje 9 hónap, a 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 4,5 
hónap. 

■ Egy projekt keretében maximum 10 gyakornok 
foglalkoztatható. 

A MUNKAVISZONY

■ A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a
támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90
nappal. A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a
továbbfoglalkoztatási kötelezettség időszaka 3
hónap.

■ Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok
foglalkoztatható.

■ Alapvetően nem támogatja a gyakornokcserét. Csak
vis maior (30 napot meghaladó tartós
betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli
tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően
van mód a kieső gyakornok pótlására.

■ Legalább 9 hónapra vonatkozó határozott idejű
munkaszerződés megkötése szükséges.



A projekt megkezdése 

■ A projekt a támogatási kérelem
benyújtását követő napon saját
felelősségre megkezdhető, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a
támogatási kérelem értékelésére és nem
jelent előnyt annak elbírálása során,
továbbá nem garantálja az igényelt
támogatás elnyerését.

A projekt megkezdése 

■ Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
megkezdett projekthez igényelhető. A megkezdett
projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a
támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag
befejezettnek. A projekt megkezdettnek minősül a
gyakornoki foglalkoztatásra irányuló munkaszerződésben
szereplő munkaviszony kezdetét jelző dátumtól.

■ Támogatási kérelem 2019. november 26 – 2021. április
30. között nyújtható be.

■ A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2021.
január 31. napjáig szükséges tervezni.



A projekt végrehajtása 

■ A projekt megvalósítását a Támogatást 
igénylő annak megkezdésétől számítva 
minimum 9, maximum 18 hónapra 
tervezheti, amely tartalmazza a számlák 
pénzügyi teljesítését is. 

■ A támogatást igénylő projekttel 
kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró 
kifizetési igénylés) benyújtásának végső 
határideje a projekt fizikai befejezését 
követő 90 nap, 
de legkésőbb 2021. október 30. 

A projekt végrehajtása 

■ A projekt fizikai befejezésére a projekt 
megkezdését követően legfeljebb 15 
hónap áll rendelkezésre. 

■ A támogatást igénylő projekttel 
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró 
kifizetési igénylés) benyújtásának végső 
határideje a projekt fizikai befejezését 
követő 30 nap, de legkésőbb 2022. 
szeptember 30. 



Tartalmi értékelési szempontok 

■ A támogatást igénylő rendelkezik tanulószerződéssel a 
benyújtást megelőző 3 lezárt üzleti év valamelyikében

– Igen 10 pont 

– Nem 0 pont

■ Foglalkoztatni tervezett gyakornokok száma

– 2, vagy több fő 10 pont 

– 1 fő 0 pont 

Tartalmi értékelési szempontok 

■ A támogatást igénylő

– Rendelkezik tanulószerződéssel 15 
pont

– Gyakorlati képzésre jogosult szervezet10 
pont 

– Egyik feltételnek sem felel meg 0 
pont 

■ Foglalkoztatott gyakornokok száma

– 3, vagy több fő 15 pont 

– 2 fő 10 pont 

– 1 fő 5 pont 

■ Nincs plusz pont a centrummal való személyes 
együttműködésre és a vállalati gyakornoki 
kapcsolattartó(k) munkaviszonyára



Személyi jellegű költségek 

■ A gyakornok havi munkabérének a 
foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes 
időtartama alatt el kell érnie a mindenkori 
garantált bérminimumot, de az elszámolt havi 
munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb 
bruttó 250.000 forintot. 

■ A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében 
az elszámolható költség összege 
kapcsolattartónként maximum havi 80.000 
forint legfeljebb 18 hónapig, a gyakornok(ok) 
foglalkoztatását (ide nem értve a 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség 
időtartamát) nem meghaladó időtartamra.

Személyi jellegű költségek 

■ A gyakornok havi munkabérének foglalkoztatás és 
továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell 
érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de 
az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi 
bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot 
(munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt 
bruttó bér). 

■ A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében a 
munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség 
kapcsolattartónként nem haladhatja meg a havi 
120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a 
gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó 
időtartamra. 



A CENTRUM

– Gyakornokokat közvetítő funkció

– Kapcsolatfelvétel a vállalkozás és a Centrum között a kérelem benyújtása előtt 
(igazolás kiadása)

– Kapcsolattartás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval (legalább 2 személyes alkalom)

– Előrehaladási napló ellenőrzése, begyűjtése

– Támogató, tanácsadó tevékenység



ADATSZOLGÁLTATÁS A CENTRUM 
FELÉ

■ A támogatást igénylő adatot szolgáltat a 
gyakornokok számáról, személyéről, 
munkaköréről, béréről, a támogatott 
foglalkoztatás időtartamáról, és a tovább 
foglalkoztatásról, és a bekövetkezett 
változásokról. 

■ A támogatást igénylő, a gyakornokkal történő 
munkaviszony létrejöttéről a szakképzési 
centrumot 10 munkanapon belül elektronikus 
formában értesíti. 

ADATSZOLGÁLTATÁS A CENTRUM 
FELÉ

■ A gyakornok foglalkoztatásával, előre 
haladásával kapcsolatban.

■ A támogatást igénylő vállalja, hogy a 
gyakornokkal történő munkaviszony 
létrejöttéről, a szakképzési centrumot a 
támogatási kérelem benyújtásáig, 

■ illetve a vis maior helyzet miatt történő 
gyakornokcsere esetén 10 munkanapon belül 

elektronikus formában értesíti. 



A CENTRUM SZÁMÁRA

■ Előrehaladási naplót szükséges benyújtani 
legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését 
követő 5. hónap végéig, valamint a 
támogatott foglalkoztatási időszak 
lezárultát követő hónap végéig.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-
gyakornoki-program

A CENTRUM SZÁMÁRA

■ Előrehaladási naplót szükséges 
benyújtani legkésőbb a foglalkoztatás 
megkezdését követő 3. hónap végéig, 
valamint a támogatott foglalkoztatási 
időszak lezárultát követő hónap végéig.

Kapcsolat: 

gyakornok@pecsiszc.hu

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program



