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2020. szeptember 1-tôl átalakult,
megújult a szakképzés. Azért,
hogy a fiatalok és szüleik számá-
ra vonzóvá váljon a szakképzés,
a cél olyan szakképzési rendszer
kialakítása volt:
● amely a tudásalapú gyakorla-

ti tanulásra,
● a digitális tudás fejlesztésére,
● a kreatív gondolkodásra,
● a változásokhoz való rugal-

mas alkalmazkodás képessé-
gére oktat,

● biztos megélhetést biztosít és
● a szakképzés és a gazdaság

közötti együttmûködés erôsí-
tését alapozza meg.

A változás legfontosabb pillére, hogy
a kínálatvezérelt szakképzési rend-
szer áttérjen a keresletvezéreltre.

A SZAKKÉPZÉSI 
RENDSZER VÁLTOZÁSA

A szakmák rendszerének
átalakulása

Az Országos Képzési Jegyzéket
(OKJ) felváltja a szakképzési törvény
végrehajtási rendeletében megje-
lent Szakmajegyzék.

1. A Szakmajegyzék tartalmaz-
za a szakmai oktatás kereté-

ben kizárólag szakképzô intézmény-

ben (technikumban és szakképzô is-
kolában) elsajátítható 25 ágazathoz
tartozó 174 alapszakmát. 

2. A szakmai képzésben oktat-
ható szakképesítések körét a

szakképzô intézmény és a felsôokta-
tási intézmény alapfeladatába nem
tartozó szakmai képzések alkotják,
amelyek:
– rövidebb idejûek vagy 
– specializációként ráépülnek vala-

melyik alapszakmára; 
– kompetenciakialakításra és fej-

lesztésre vagy a munkavállalás
elôsegítésére irányulnak. 

Ezeken felnôttképzésben (tanfo-
lyami rendszerben) lehet részt venni.

A SZAKKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE
2020/2021-ES TANÉVTÔL

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLLALKOZÁSOKNAK

❯
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A szakképzô 
intézmények

Az új szakképzési rendszerben az
alapszakmák oktatása tekintetében
a szakgimnáziumot a technikum
váltja fel, a szakközépiskolát pedig a
szakképzô iskola. A változások a
2020/2021-es tanévtôl felmenô
rendszerben kerülnek bevezetésre.

Technikum

● A technikusképzés 5 éves (bizo-
nyos szakmák esetében 6 éves).

● Az elsô két év ágazati alapozó
szakmai ismereteket biztosít,
majd az ágazati alapvizsgát kö-
vetôen a tanulók 3 éven át duá-
lis képzésben tanulnak elsôsor-
ban duális partnernél, szakkép-
zési munkaviszonyban.

● A tanulók három kötelezô közis-
mereti tárgyból tesznek érettségi
vizsgát a negyedik évben, majd
az idegen nyelv és a technikusi
szakmai vizsga lesz a negyedik és
az ötödik érettségi tárgy az utol-
só tanulmányi évfolyamon, így a
13. év végi sikeres vizsga után
két végzettséget igazoló okiratot
kapnak (megkapják az érettségi
bizonyítványt és a technikusi
végzettségét igazoló oklevelet
is).

● Az ötéves technikusképzés fon-
tos célja, hogy néhány éven be-
lül kinevelhetô legyen a jelenleg
több iparágból is nagyon hiány-
zó középvezetôi kör; másrészt
hogy a technikusi képzésbôl
egyenes út vezethessen a szak-
irányú felsôoktatásba; hiszen a
technikusi vizsga emelt szintû
érettséginek számít.

● A szakmai oktatás 2 éves techni-
kumi képzésben lehetôséget biz-
tosít a csak érettségizett, gimná-
ziumot végzettek, illetve az
egyetemi tanulmányaikat feladó
fiatalok számára is.

Szakképzô iskola

● A szakképzô iskola 3 éves (bizo-
nyos szakmák esetében 4 éves),
olyan szakmák megszerzését
biztosítja, amelyek nem érettsé-
gihez kötöttek.

● Az elsô év ágazati alapismerete-
ket biztosít iskolai tanmûhely-
ben, melyet követôen a tanulók
ágazati alapvizsgát tesznek és a
tanult ágazaton belül szakmát
választanak.

● A második évtôl választott szak-
májukat tanulják duális képzô-
helyen, ahol szakképzési munka-
viszony jön létre a tanuló és a
duális képzôhely között.

● A szakképzô iskola befejezése
után is nyitott a lehetôség az
érettségi vagy akár a technikusi
végzettség megszerzésére is.

Szakmaválasztás ágazati 
alapoktatás után

A technikumban és a szakképzô is-
kolában is ágazati alapoktatás folyik
az iskolai oktatás elsô szakaszában.

A tanulónak a választott ágazat
megismerését követôen kell eldön-
teni, hogy melyik konkrét ágazaton
belüli szakmát szeretné a továbbiak-

ban tanulni. Az új rendszer ezzel is
támogatja a diákokat a számukra
legmegfelelôbb pálya kiválasztásá-
ban.

Az ágazati alapoktatás ágazati
alapvizsgával zárul. Az ágazati alap-
vizsga a feltétele a tanulmányok
folytatásának és a külsô munkahe-
lyen történô elhelyezkedésnek. Ezt
korábban a szintvizsga tette lehetô-
vé, mely a szakképzési rendszerbôl
kivezetésre került.

Szakképzési 
alapdokumentumok

Képzési és kimeneti 
követelmények

A szakmai és vizsgakövetelményt
(SZVK-t) a Képzési és Kimeneti Kö-
vetelmény (KKK) váltja fel.

A KKK-ban azokat a részletes
követelményeket állapítják meg ta-
nulási eredmény alapú (TEA) meg-
közelítésben, amelyek alapján a
szakképzés és a szakmai vizsgázta-
tás folyhat. A tanulási eredmény a
tanulással, a tanulási szakasz végére
elérhetô kimeneti követelmények le-
írását jelenti. 

A KKK-ban részszakmaként
meghatározható a szakmának olyan
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önállóan elkülöníthetô része, amely
legalább egy munkakör betöltésé-
hez szükséges kompetenciák meg-
szerzését teszi lehetôvé. 

Programtanterv és a szakmai
program

A szakképzô intézményben a nevelô
és oktató munka a szakképzésben
kötelezôen alkalmazandó, a KKK-k
alapján összeállított Programtanterv
(PTT) és a programtanterv alapján
kidolgozott szakmai program sze-
rint folyik.

Szakmai program és Képzési
program

A szakképzô intézménynek az isko-
lára konkretizált szakmai programot
kell készítenie, melynek része a kép-
zési program.

A duális képzôhelynek szintén
rendelkeznie kell a szakirányú okta-
tásra vonatkozó saját képzési prog-
rammal.

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

Az ágazati alapoktatást követô sike-
res ágazati alapvizsga után megkez-
dôdhet a szakirányú oktatás elsô-
sorban duális képzôhelyen.

Ki lehet duális képzôhely?

Duális képzôhelyként az a képzô-
központ vagy más olyan gazdálko-
dó szervezet vehetô nyilvántartásba,
● ahol a szakirányú oktatás feltéte-

lei rendelkezésre állnak,
● amelynél biztosítottak a szakirá-

nyú oktatás folytatásának felté-
telei,

● amely a jogszabályban meghatá-
rozott végzettséggel és szakké-
pesítéssel vagy szakképzettség-
gel és gyakorlattal rendelkezô
személyt foglalkoztat,

● amely rendelkezik a duális kép-
zôhely által vállalt szakirányú ok-
tatáshoz szükséges eszközzel és
felszereléssel, valamint

● minôségirányítási rendszert mû-
ködtet vagy legalább a gazdasá-
gi kamara által kidolgozott
szempontrendszerben meghatá-
rozott minôségi követelmények-
nek megfelel.

● Rendelkeznie kell továbbá az
adott szakma szakirányú oktatá-
sára vonatkozó képzési prog-
rammal az adott szakma prog-
ramtantervéhez igazodóan, vala-
mint

● ki kell dolgoznia a tanuló értéke-
lésére és minôsítésére vonatkozó

értékelési és minôsítési kritériu-
mokat.
A duális képzést folytató szerve-

zetnél oktatóként olyan személy ve-
het részt, aki
● cselekvôképes,
● nem áll a szakirányú oktatási te-

vékenység folytatását kizáró fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt,

● a duális képzôhely által vállalt
szakmának megfelelô, államilag
elismert, legalább középfokú
szakirányú szakképzettséggel és
legalább ötéves, az érintett szak-
képzettségnek megfelelô szak-
mai gyakorlattal és

● kamarai gyakorlati oktatói vizs-
gával rendelkezik. Ez alól men-
tességet ad a szakirányú mester-
végzettség, valamint a felsôfokú
végzettség.

A szakmai oktatás megszervezé-
séhez szükséges tárgyi feltételeket
az adott szakma Képzési és Kimene-
ti Követelménye tartalmazza.

Szakirányú oktatás folytatásának
feltétele, hogy a duális képzôhely
rendelkezzen az adott szakma szak-
irányú oktatására vonatkozó képzé-
si programmal.

A képzési program szakmán-
ként, az adott szakma programtan-
tervéhez igazodóan tartalmazza:
● a duális képzôhely által oktatott

tananyagelemeket,
● az elméleti ismereteket, a fel-

ügyelet mellett és az önállóan vé-
gezhetô gyakorlati feladatokat,

● a kompetencia- és készségfej-
lesztés feladatait.
A duális képzôhely köteles feltöl-

teni a képzési programot a regiszt-
rációs és tanulmányi alaprendszerbe
(KRÉTA).

Ágazati Képzôközpont

A duális képzôhelyi követelmények-
nek való együttes megfelelés érde-
kében a jogszabály Ágazati Képzô-
központ (ÁKK) létrehozására bizto-
sít lehetôséget, amely az alábbi
kombinációkban lehetséges: ❯
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● legalább négy mikro- vagy kis-
vállalkozás által, vagy

● legalább kettô középvállalkozás
vagy nagyvállalkozás által vagy

● a gazdálkodó szervezet és a
szakképzési centrum legfeljebb
60%-os tulajdoni hányadával
együttesen létrehozott nonprofit
gazdasági társaságként.

Vállalati képzôközpont

Önállóan vagy más gazdálkodó
szerv megbízása alapján szakirányú
oktatás folytatása céljából a saját
tanmûhellyel rendelkezô nagyvállal-
kozás, ha utolsó éves nettó árbevé-
telének legalább 90%-a vállalkozási
tevékenységbôl származik, saját
szervezetén belül Vállalati Képzô-
központot (VKK) mûködtethet.

Vállalati Képzôközpont keretein
belül megvalósított szakirányú okta-
tás esetében is létrejöhet együttmû-
ködés, illetve munkamegosztás.
Szükség esetén a szakmai órák
szakmai elméleti tartalmainak okta-
tását a szakképzô intézmény saját
erôforrásai felhasználásával meg-
szervezheti. Szolgáltatás vásárlására
vagy a feladatok megosztására eb-
ben az esetben is van lehetôség a
Szakképzési Centrum (vagy bármely
más szakképzô intézmény) és a Vál-
lalati Képzôközpont között. 

Tudásközpont

Szakirányú oktatás és a nemzeti fel-
sôoktatásról szóló törvény szerinti
duális képzés egy képzôközpontban
történô megvalósítása céljából a fel-
sôoktatási intézmény és az SZC
együttesen legalább ötvenegy szá-
zalékos tulajdoni hányadával létre-
hozott nonprofit gazdasági társaság
ún. tudásközpontként mûködhet.

Szükség esetén a szakmai órák
szakmai elméleti tartalmait az intéz-
mény saját erôforrásai felhasználá-
sával megszervezi, más esetben
részben vagy egészben a feladatot a
tudásközpont látja el.

A tanulók szakképzési munka-
szerzôdéssel (SZMSZ) vehetnek részt
a szakirányú oktatásban.

A SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZÔDÉS

A szakképzési munkaszerzôdés tar-
talmát a munka törvénykönyve, a
szakképzési törvény és végrehajtási
rendelete szabályozza.
● A tanuló és a duális képzôhely

között munkaviszony jön létre.
● Azzal a tanulóval köthetô, aki a

szakmára elôírt egészségügyi fel-
tételeknek és pályaalkalmassági
követelményeknek megfelel.

● A szakirányú oktatás kezdô nap-
jától a szakirányú oktatás egé-
szére kiterjedô határozott idôtar-
tamra köthetô.

● A szakképzési munkaszerzôdést,
annak módosítását és felmondá-
sát írásba kell foglalni.

A szakképzési munkaszerzôdés
tartalmi elemei
● a duális képzôhely adatai
● a tanuló adatai
● a szakképzô intézmény adatai
● a szakirányú oktatás körébe tar-

tozó munkafeladatok, a képzési
program szerint

● a szakirányú oktatás idôtartama
és helye

● a tanulót megilletô munkabér
összege

● a duális képzôhely kötelezett-
ségvállalása

● a tanuló kötelezettségvállalása.

A duális képzôhely a szakképzé-
si munkaszerzôdés aláírásával
egyidejûleg írásban tájékoztatja
a tanulót
● a munkabér és az egyéb juttatás

kifizetésének idôpontjáról, az azt
terhelô fizetési kötelezettségek
levonásáról,

● a tanuló számára nyújtható
egyéb juttatásokról és kedvez-
ményekrôl, azok mértékérôl és
nyújtásának feltételeirôl,

● a szakirányú oktatásáért felelôs
személy családi és utónevérôl és
elérhetôségérôl.

A duális képzôhely kötelezett-
ségvállalása
● a tanuló számára egészségvédel-

mi és munkavédelmi szempont-
ból biztonságos munkahelyet
biztosít,

● vállalja a tanuló szakirányú okta-
táson való foglalkoztatását és
oktatását,
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● biztosítja a törvényben meghatá-
rozott juttatásokat,

● a szakképzési munkaszerzôdést
feltölti a regisztrációs és tanul-
mányi rendszerbe (KRÉTA).

A tanuló kötelezettségvállalása

● a duális képzôhely képzési rend-
jét megtartja, a képzésre vonat-
kozó utasításait végrehajtja,

● a szakmai ismereteket a képes-
ségeinek megfelelôen elsajátítja,

● a biztonsági, egészségügyi és
munkavédelmi elôírásokat meg-
tartja,

● nem tanúsít olyan magatartást,
amellyel a duális képzôhelynek
jogos gazdasági vagy egyéb ér-
dekeit veszélyeztetné.

Létszámkorlát

Fontos szem elôtt tartani, hogy to-
vábbra is van mennyiségi korlátozás
a képzôkre vonatkozóan. A duális
képzôhely 12-nél több tanulóval és
képzésben részt vevô személlyel a
szakképzési munkaszerzôdés meg-
kötésének évét megelôzô év átlagos
statisztikai állományi létszáma leg-
feljebb 20%-áig köthet szakképzési
munkaszerzôdést. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy azon duális kép-
zôhelyek esetében, ahol az átlagos
állományi létszám nem haladja meg
a 60 fôt, a megköthetô szakképzési
munkaszerzôdések száma maxi-
mum 12 lehet.

Ez alól kivételt képeznek azok a
vállalkozások, amelyek a kis- és a
középvállalkozásokról, fejlôdésük
támogatásáról szóló törvényben
meghatározott partner- és kapcsolt
vállalkozások figyelmen kívül hagyá-
sával nem minôsülnek kis- és közép-
vállalkozásnak.

Az ÁKK és a tudásközpont tekin-
tetében a megköthetô szakképzési
munkaszerzôdések számát az ága-
zati képzôközpontban és a tudás-
központban részt vevô jogi szemé-
lyek által külön-külön megköthetô

szakképzési munkaszerzôdések szá-
mának összeszámításával kell meg-
határozni.

A korlátozás kapcsán megjegy-
zendô, hogy az Szkt. hatálybalépé-
sét követô átmeneti idôszakban, a
régi OKJ szerinti képzések esetében
megkötött/megköthetô tanulószer-
zôdések számát a szakképzési mun-
kaszerzôdések megkötésekor nem
kell figyelembe venni. A tanulószer-
zôdések száma nem számít bele az
új jogszabályi környezetben megha-
tározott 20%-os megkötöttségbe.

A szakképzési munkaszerzôdés
alapján járó munkabér 

és egyéb juttatások

A tanuló a szakképzési munkaszer-
zôdés alapján végzett munkáért ha-
vonta a mindenkori minimálbér leg-
alább 60%-a, de legfeljebb 100%-
áig munkabérre jogosult (Ez 2020-
ban a 96.600 – 161.000 Ft összeget
jelent.) melyet a duális képzôhely a
tárgyhót követô hónap tizedik nap-
jáig átutalással köteles teljesíteni. Az
így megállapított tanulói munkabér
személyijövedelemadó-mentes, de
18,5% TB-járulékköteles. A munkál-
tatónak azonban nem keletkezik
szociális hozzájárulási kötelezettsé-
ge.

A tanulót egyéb juttatásként
megilletik a duális képzôhelyen az
adott szakmához szükséges szak-
képzettséggel betöltött munkakör-
ben foglalkoztatottak részére bizto-
sított juttatások (munkaruha, ked-
vezményes étkeztetés, útiköltség-
térítés, egyéni védôfelszerelés, cafe-
teria) a foglalkoztatottak részére
biztosított juttatással azonos mér-
tékben, de legfeljebb a tárgyév elsô
hónapjának elsô napján érvényes
kötelezô legkisebb havi munkabér
mértékéig adómentesen.

Az egyéb juttatásra a tanuló az
általa ledolgozott napokra tekintet-
tel arányosan jogosult.

A juttatásokat a tanuló igazolat-
lan mulasztásával arányosan csök-
kenteni kell.

Betegszabadság, táppénz

A tanuló a szakképzési munkaszer-
zôdés idôtartama alatt a társada-
lombiztosítás ellátásaira való jogo-
sultság szempontjából
● munkaviszonyban foglalkozta-

tott biztosítottnak minôsül,
● a munkaviszony idôtartama nyug-

ellátásra jogosító szolgálati idô-
nek,

● a munkabére nyugdíjalapot ké-
pezô jövedelemnek számít. ❯
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A munkáltató a tanuló számára
a betegség miatti keresôképtelen-
ség tartamára – a munkajogi és tár-
sadalombiztosítási szabályok értel-
mében a munkaidô-beosztás szerin-
ti munkanapok tekintetében naptá-
ri évenként 15 munkanap betegsza-
badságot ad ki.

A tanuló betegszabadságot
meghaladó idejére a társadalombiz-
tosítási jogszabályok szerint táp-
pénzre jogosult.

Munka- és pihenôidô, mentesü-
lés a munkavégzési kötelezett-
ség alól

● A tanuló teljes napi munkaideje
nem haladhatja meg a napi 8
órát, fiatal munkavállaló eseté-
ben a napi 7 órát.

● Az oktatást 6 és 22 óra között
kell megszervezni.

● Legalább 16 óra folyamatos pi-
henôidôt kell biztosítani a követ-
kezô napi szakirányú ill. közis-
mereti oktatás elôtt.

● A napi szakirányú oktatási idôn
belül, ha az
● a 4,5 órát meghaladja, leg-
alább 30 perc,
● a 6 órát meghaladja, 45
perc megszakítás nélküli munka-
közi szünetet kell biztosítani.

● A tanuló számára legfeljebb két-
hetes munkaidôkeretet lehet el-
rendelni, azonban rendkívüli
munkaidôre nem kötelezhetô.

A tanulót a 18. életévének betöltése
évének utolsó napjáig évente 45
munkanap, ezt követôen évente 30
munkanap szabadság illeti meg.
● A szabadság kiadásánál figye-

lemmel kell lenni az ôszi, a téli, a
tavaszi és a nyári szünet rendjére.
A nyári szünetben legalább 15
munkanap szabadságot a tanuló
kérésének megfelelô idôpontban
egybefüggôen kell kiadni.

● A tanulót a szabadság tartamára
távolléti díj illeti meg.

A duális képzôhely köteles a ta-
nulót mentesíteni rendelkezésre
állási és munkavégzési kötele-
zettségének teljesítése alól:

● Az iskolai (közismereti és szak-
mai) oktatás idôtartamára.

● Érettségi vizsgatárgyanként 4
munkanapra.

● A tanulót a szakmai vizsga elôtt
a szakmai vizsgára való felkészü-
lés céljából egy alkalommal leg-
alább 15 munkanap egybefüggô
felkészülési idô illeti meg, ame-
lyet a szakképzô intézményben
kell eltölteni.

Szakirányú oktatás nem szervez-
hetô:
● Az elméleti képzési napokon,

amikor annak óraszáma a 4 tan-
órát meghaladja.

● Iskolai rendezvények napján, ha
azon a tanuló részvétele kötele-
zô.

● Minden olyan esetben, amikor a
munkajogi szabályok szerint a
munkavállaló mentesül a mun-
kavégzés alól ( pl. keresôképte-
lenség, kötelezô orvosi vizsgálat
stb.)

A szakképzési munkaszerzôdés
megszûnése, megszüntetése

A szakképzési munkaszerzôdés
megszûnik
● a tanulói jogviszony megszûné-

sétôl számított 30. napon, ha a
tanuló tanulmányait más szak-
képzô intézményben nem foly-
tatja,

● a szakmai vizsga sikeres letétele
hónapjának utolsó naptári nap-
ján,

● a duális képzôhely jogutód nél-
küli megszûnése napján,

● a szakirányú oktatásban való
részvételtôl eltiltó határozat vég-
legessé válásának napján, azon-
nali végrehajtás elrendelése ese-
tén a határozat közlésének nap-
ján,

● a tanuló halála napján.

A szakképzési munkaszerzôdés
megszüntethetô
● közös megegyezéssel a közös

megegyezésben megjelölt nap-
pal,

● felmondással a felmondás közlé-
sétôl számított 15. nappal,

● azonnali hatályú felmondással az
azonnali hatályú felmondás köz-
lésének napjával.
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A SZAKKÉPZÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSA 
ÉS ELSZÁMOLÁSA

2021. január 1-jétôl jelentôsen
megváltoznak a szakképzési hozzá-
járulás megállapítására vonatkozó
szabályok. Az új szabályrendszert a
szakképzési törvény és végrehajtási
rendelete tartalmazza.

A szakképzési hozzájárulás alap-
ja a szakképzési hozzájárulásra kö-
telezettet terhelô szociális hozzájá-
rulási adó alapja, mértéke a szak-
képzési hozzájárulás alapjának más-
fél százaléka (bruttó kötelezettség).
A szakképzési hozzájárulás teljesíté-
sének lehetséges módja
● a NAV által vezetett számlára

történô befizetéssel, és
● a képzésben történô részvétellel,

amelyhez adókedvezmény érvé-
nyesítése párosul.
A bruttó kötelezettséget megha-

ladó adókedvezmény adó-vissza-
igénylés keretében érvényesíthetô.

A képzéssel kapcsolatosan
igénybe vehetô 
adókedvezmény

2021. január 1-jétôl a bruttó kötele-
zettség mind a hatályos és kifutó ta-
nulószerzôdésekre, mind pedig az
új szakképzési munkaszerzôdésekre

vonatkozóan csökkenthetô tanulón-
ként a szakirányú oktatás arányosí-
tott önköltsége alapján az egynapi
mérték és – a szakképzô intézmény-
ben teljesített oktatási nap kivételé-
vel – az adóév napjai számának
szorzataként számított összegével.
Az eddigi havi normatívaszámítás
helyett tehát a képzési napokra ará-
nyosítva kell a kedvezmény összegét
megállapítani.

Az adókedvezmény 
meghatározása

Az önköltség mértékét a központi
költségvetésrôl szóló törvény, az ön-
költség Szakmajegyzék szerinti
szakmánként, valamint kifutó rend-
szerben az OKJ-s szakképesítésen-
ként alkalmazandó súlyszorzóját a
szakképzési törvény végrehajtási
rendelete (Szkr.) határozza meg.

Az önköltség összege a 2021.
évi központi költségvetésérôl szóló
törvény 1.200.000 forint/fô/év ösz-
szegben határozta meg.

A kedvezmény összege:
● az arányosított önköltség / 254 -

képzési napok (a szakképzô in-
tézményben teljesített oktatási
nap kivételével az adóév munka-
napjai)

● Az arányosított önköltség:
önköltség költségvetési törvény

szerinti összege (1.200.000 Ft/fô/év)
* szakmai súlyszorzó (szakmaszorzó
* évfolyami szorzó)

A szakmaszorzót és az évfolyami
szorzót az Szkr. 332/A. §-a tartal-
mazza.

Számítási példa építôipar ágazatba tartozó szakmák esetén szakképzési
munkaszerzôdéssel

Önköltség (költségvetési tv. alapján) 1.200.000 Ft

Súlyszorzó az ágazatba tartozó szakmák esetén 2,42

Évfolyamszorzó az elsô évfolyamon 1,20

munkanapok száma az adott hónapban 20

iskolai oktatási nap az adott hónapban 8

napi elszámolható kedvezmény
önköltség*ágazati súlyszorzó* évfolyami szorzó/254 13.720 Ft

adott hónapban elszámolható kedvezmény napi
kedvezmény * hónap munkanapjai – iskolai oktatási nap 168.114 Ft

❯
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Tanulószerzôdések utáni 
elszámolás

A 2020. január 1-jét megelôzôen
érvényes Országos Képzési Jegyzék-
ben meghatározott szakképesíté-
sekre kötött tanulószerzôdések ese-
tén kifutó rendszerben az elszámo-
lásnál az új számítási módot kell al-
kalmazni.

Az úgynevezett kiegészítô csök-
kentô tételek (tanmûhely-fenntartá-
si, oktatói és beruházási tételek)
megszûntek. 

A havonta igénybe vehetô ked-
vezmény összege: 
● az arányosított önköltség / 254 -

képzési napok (a szakképzô in-

tézményben teljesített oktatási
nap kivételével az adóév munka-
napjai)

● Az arányosított önköltség:
önköltség költségvetési törvény

szerinti összege (1.200.000 Ft/fô/év)
* szakmai súlyszorzó

A szakmai súlyszorzót Szkr. 4/A.
melléklete szerint kell figyelembe
venni.

Figyelmükbe ajánljuk a duális
képzôhelyek számára készült MKIK
Normatíva- és költségkalkulátorát: 
https://tanuloszerzodes.hu/
normativa-es-koltsegkalkulator/

20%-os „sikerdíj”
A bruttó kötelezettség csökkent-

hetô a szakképzési munkaszerzô-
désre és a tanulószerzôdésre is te-
kintettel az igénybe vett adókedvez-

mény 20 százalékának megfelelô
összeggel, ha a tanuló sikeres szak-
mai vizsgát tett.

Jogszabályok

2019. évi LXXX. törvény a szak-
képzésrôl (Szk.)

12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a
szakképzésrôl szóló törvény végre-
hajtásáról (Szkr.)

2012. évi I. törvény a munka tör-
vénykönyvérôl

Számítási példa – Kômûves OKJ 3458214 szakképesítés esetén tanuló-
szerzôdéssel

Önköltség (költségvetési tv. alapján) 1.200.000 Ft

Súlyszorzó az OKJ-s szakképesítés esetén 1,95

munkanapok száma az adott hónapban 20

iskolai oktatási nap az adott hónapban 8

napi elszámolható kedvezmény
önköltség*súlyszorzó/254 9.213 Ft

adott hónapban elszámolható kedvezmény, napi
kedvezmény * hónap munkanapjai – iskolai oktatási nap 110.551 Ft

Hasznos honlapok
Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - https:
//pbkik.hu/szolgaltatasok/szakkepzes/
Innovatív Képzéstámogató Központ - https://ikk.hu/
MKIK gondozásában - https://tanuloszerzodes.hu/

További tájékoztatás
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara duális képzési tanácsadói
https://pbkik.hu/szolgaltatasok/szakkepzes/

A cikk az MKIK ls a PBKIK között megkötött NFA-KA-ITM-16/2019/TK/15 számú
támogatási szerzôdés alapján került megjelentetésre.


