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A JELENLEG MŰKÖDŐ OKTATÁSI RENDSZER KIHÍVÁSAI

Érettségi 
12 
évfolyamo
n

Szakmai
végzettség 

Szakmai
végzettség 

Á
L
T
A
L
Á
N
O
S

I
S
K
O
L
A

8. 9. 10. 11. 12. 

F

E

L

S

Ő

O

K

T

A

T

Á

S

„Szint-

vizsga” 

M
U
N
K
A
E
R
Ő
P
I
A
C

Lemorzsolódott, 
képzettség nélküli 
fiatalok 12% felett

Érettség
i

Szakmai
végzettsé
g 

Súlyos 
kompetencia-

hiány  az 
általános 
iskolából 
érkezők
körében

Nincs ágazati 
alapképzés, nem 

átjárható a rendszer

Sokan hagyják el a 
szakgimnáziumot szakmai 

végzettség nélkül

Rugalmatlan 16 éves korhoz 
kötött tankötelezettség

Gimnázium

Szakgimnázium

Szakmai

képzés

Szakmai

képzés

Szakközépiskola

évfolyam13. 14. 



Az új szakképzési struktúra 
alaprendszere



INTÉZMÉNYTÍPUSOK AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZERBEN

Szakképző Intézmény

Technikum Szakképző Iskola
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Ágazati 
alapoktatás Ágazati 

alapoktatás

Szakirányú 
oktatás

Szakirányú 
technikus oktatás

Érettségi után 
2 éves oktatásban

nappali rendszerben

2



Élethosszig tartó tanulás

Iskola-
rendszeren 

belüli 
képzés

Felnőttek
képzése

• szakosító 
képzések

• tanfolyamok
• „tűszerű” 

képzések

• Széles ágazati 
kompetenciák

• Alapszakmák: 
technikusi és 
szakmunkás 
szint

• Rövid ciklus
• Rugalmas (beszámítható tudás)
• Keresletvezérelt



A DUÁLIS KÉPZÉS-SZAKMAI OKTATÁS 
SZERKEZETE

• 1. KÖZISMERETI OKTATÁS

• 2. ÁGAZATI ALAPOKTATÁS + ÁGAZATI ALAPVIZSGA (A SZINTVIZSGA HELYETT)

• 3. SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS – TANULÓI JOGVISZONYBAN

• SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYBEN

• DUÁLIS KÉPZŐHELYEN – SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉSSEL

• 4. SZAKMAI KÉPZÉS – FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONYBAN



A duális képzés szereplői

Szakképző intézmény:

• Szakképző iskola

• Technikum

Szakképző intézményen kívüli felnőttképzési hely

Duális képzőhely

• Gazdálkodó szervezet

• Képzőközpontok (ágazati – vállalati – tudás)



„KAMARAI GARANCIAVÁLLALÁS”

MÁS NÉVEN, DE MEGMARAD: 

• A kamara elősegíti a szakképzési munkaszerződések megkötését, ennek érdekében 

ösztönzi a gazdálkodó szervezeteket a szakképzésben való részvételre

• Iskolában csak akkor vehet részt a tanuló gyakorlaton (szakirányú oktatásban), ha „a 

kamara közreműködésével sem biztosítható duális képzőhely”

• VISZONT: 

• Megszűnik az igazoláskiadás

• A szakképzési munkaszerződéseket nyilvántartása ?

• Adatok a munkaszerződésről: negyedévente, anonim módon – változás!



SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS (SZMSZ)

A TANULÓSZERZŐDÉST VÁLTJA FEL 

• A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely köti a duális 

képzőhelyen töltendő szakirányú oktatás lebonyolítására

A FELEK KÖZÖTT MUNKAVISZONY JÖN LÉTRE

• Az Mt.-nek a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni 

(amennyiben a tv. eltérően nem rendelkezik)

A TANULÓSZERZŐDÉS ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIFUTÓ 

JELLEGGEL MEGSZŰNIK

• A 2020. május 31. Előtt létrejött tanulói jogviszonyokban még működnek 



SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS 
- JUTTATÁS

• Pénzbeli: munkabér, Mértékét a végrehajtási rendelet határozza meg (átlag 

alapján – 15-100% közötti – szorzó és a minimálbér szorzata) – eddig 

pénzbeli juttatás, az elmélet és gyakorlat aránya határozta meg

• Egyéb: Kötelező, az azonos munkakörben foglalkoztatottéval azonos 

juttatást kell adni a jövőben (eddig kötelező volt: az étkezési hozzájárulás, a 

munkaruha, útiköltség. Opcionális: a cafeteria) 

Az adóvonzat pontos változása nem ismert, de a különböző juttatásfajták 

feltételezhetően munkabérként és egyes meghatározott juttatásként vagy béren 

kívüli juttatásként viselkednek majd.



FINANSZÍROZÁS I. - ELVEK

• A szakképzési hozzájárulás terhére (ahogy jelenleg is)

• Szakképzési hozzájárulásra kötelezett csak a gazdálkodó szervezet 

(eddig: az egyéb szervezet is bejelentkezhetett)

• Alapja: a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális 

hozzájárulási adó alapja (eddig: szocho, ill. Jövedelem, munkabér 

és díjazás)

• Teljesíthető szakképzési és hallgatói munkaszerződéssel (eddig: 

TSZ, EM, hallgatói munkaszerződés + saját munkavállalók képzése) 



FINANSZÍROZÁS II. – CSÖKKENTŐ TÉTELEK

• Tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként: a szakirányú oktatás 

arányosított önköltsége (napi) és munkanapok szorzata

• Hallgatónként: az nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája (napi 

mérték) és teljesített képzési napok szorzata (eddig: havi normatíva) 

• Arányosítás súlyszorzóval (önköltségnél szakmánként, az alapnormatívánál 

képzési területenként) - mértéke majd a kormányrendeletben lesz)

• A kiegészítő csökkentő tételek megszűnnek

• A sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

után még az alapösszeg 20 %

A 2021. Jan. 1. Előtti időszakra a régi Szht. szerint kell elszámolni, 2021. Jan. 1-

jétől párhuzamosan fut a TSZ és a szmsz alapján történő elszámolás



Oktatás, képzés
szabályozási szempontból

Szakképzé
s

(Tanulók és 
felnőttek)

A magyar oktatási 
rendszer egyik 

pillérre

Felnőttképz
és

(Csak felnőttek)

Felnőttképzés



A SZAKKÉPZÉS RENDSZERE

Szakképzés

Szakmai oktatás Szakmai képzés

Alapszakma
oktatása

Részszakma
oktatása

Programkövetelmé
ny alapján
szakmai tartalmuk 
szerint:
• Szakosító 

képzések
• Eddigi ráépülések
• Speciális képzések
• Munkakörhöz 

kötött képzések
• Vállalati képzések 

stb.

Ágazati 
alapoktatás

(Csak 
iskolában)

Szakirányú 
oktatás

(Duális 
oktatás) Felnőttképzők

képzést 
folytathatnak



OKTATÁSI, KÉPZÉSI JOGVISZONY

• Szakmai oktatásban: tanulói jogviszony (25 éves 
korig) vagy felnőttképzési jogviszony 
(tankötelezettséget követően)

• Felnőttképzésben: felnőttképzési jogviszony



MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS

• Szakmai oktatás és szakmai képzés (azaz 
szakképzés) esetén akkreditált vizsgaközpontban 
történik

• a NAH által, személytanúsító rendszer szerint 
akkreditált intézmény
(MSZ EN ISO/IEC 17024  Személyek tanúsítását 
végző testületek általános követelményei c. 
magyar szabvány)

• Bármely jogi személy lehet



KÉPESÍTÉSEK, VÉGZETTSÉGEK, 
BIZONYÍTVÁNYOK

Szakmai oktatás

(alapozó vizsga + 
szakmai vizsga)

Szakmai képzés

(képesítő vizsga)

Szakma

Részszakma

„technikus”: oklevél, államilag elismert 
középfokú végzettség és szakképzettség  

szakmai bizonyítvány, államilag elismert 
középfokú végzettség és szakképzettség 

Legalább 
egy vagy 
több 
munkakör 
betöltésér
e jogosít

képesítő bizonyítvány, államilag 
elismert szakképesítést tanúsít 

szakmai bizonyítvány, államilag elismert 
alapfokú végzettség és szakképzettség 

Legalább 
egy 
munkakör 
betöltésér
e jogosít

Vállalati elvárás, 
munkakör, 
szabályozott 
szakmák, 
hatósági 
képzések



FELNŐTTKÉPZÉS

Bejelentés alapján Engedély alapján

 Bármely képzés 1. Részszakma
2. Szakmai képzés
3. Államilag 

támogatott képzés 
(belső képzés 
kivételével)

felnőttképzési államigazgatási szerv =
eddigi hatóság (PMKH)



BEJELENTÉS ALAPJÁN FOLYÓ KÉPZÉSEK

• A tevékenység megkezdéséről bejelentés a 
felnőttképzési államigazgatási szervnek

• Működési feltételek:
o Felnőttképzési szerződés és személyes adatok 

kezelése
o A képzések megvalósításáról jelentés a 

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe
(képzés neve, első képzési napja, befejezés 
tervezett időpontja)

o OSAP adatszolgáltatás



ENGEDÉLY ALAPJÁN FOLYÓ KÉPZÉS

Az 
engedély 
feltételei

(nem konkrét 
képzésre kap 

engedélyt, 
engedélyes 

felnőttképző)

• Rendelkezik minőségirányítási, 
ügyfélszolgálati és panaszkezelési 
rendszerrel, illetve ezek 
működtetéséhez szükséges 
feltételekkel

• Rendelkezik vagyoni biztosítékkal
• Létesítő okiratában, működési 

engedélyében vagy egyéni 
vállalkozói nyilvántartásában a 
tevékenységei között oktatás vagy 
képzés szerepel



ENGEDÉLY ALAPJÁN FOLYÓ KÉPZÉS

Működési 
szabályok

• Felnőttképzési szerződés és személyes adatok kezelése
• Szakértővel minősített képzési program (Szakképzés 

esetén képzési és kimeneti követelmények vagy 
programkövetelmények alapján)

• Személyi és tárgyi feltételek
• Előzetes tudásmérés
• Minőségirányítási rendszer működtetése (részeként 

ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési 
rendszer

• Kétévente külső értékelés
• Felnőttképzési Információs Rendszerbe adatszolgáltatás 

(képzés neve, első képzési napja, befejezés tervezett 
időpontja)

• OSAP adatszolgáltatás
•



ELLENŐRZÉS

• Felnőttképzési államigazgatási szerv végzi
évenkénti ellenőrzési terv alapján, az ellenőrzések
eredményéről tájékoztatás a felnőttképzésért felelős
miniszter részére

• Szankciók: hatályos szabályozáshoz hasonlóan,
kevésbé súlyos vagy súlyos szabálysértések, a
felnőttképzési államigazgatási szerv nagyobb
mérlegelési jogkörében

• Az engedélyezés és ellenőrzés folyamatában 
szakértői bizottság kirendelhetősége 



FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐI RENDSZER

• Csak egy fajta szakértő, vhr.-ben meghatározott
feltételek alapján

• Nincsenek külön szakterületek, a szakértő
igénybevételének jellege és/vagy a képzés
tartalmának megfelelő szakértő

• Tevékenység engedély alapján, kérelem a Hatóság
felé

• Szakértői továbbképzés (kétévente kötelező, 20
óra, a jelenlegi szabályok szerint), a Hatóság
szervezi

• Ellenőrzésük és szankcionálásuk a jelenlegi



ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

• Az Fktv. módosításai 2020. július 1-én lépnek
hatályba.

• Átmeneti rendelkezésekre főszabály:
o A jelenlegi Fktv. szerint 2022. december 31-ig

folyhat képzés.
o Jelenlegi OKJ-s képzések 2020. december 31-ig

indíthatók.
• Vizsgaszervezési engedélyek 2022. december 31-

ig érvényesek, a vizsgáztatásra vonatkozó jelenlegi
szabályokkal.

• A jelenlegi szakértői tevékenység és szakértői



Alkalmazandó jogszabályok

• Szakképzés: Szkt., részben Fktv., részben Nkt.

• Felnőttképzés: Fktv., részben Szkt. és Szolgtv.


