
A szakirányú oktatás finanszírozási rendszerének és 
elszámolásának működése

a 2019. évi LXXX. törvény alapján.
Kamarai regisztrációs felkészülési anyag a duális 

szakképzési modellhez.



Az új szakképzési törvény megjelenése

Jelentős változás:

• a Nyomdaipari cégek (Duális képzőhelyek) megszokott életébe

• és a szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásába

• megszűnt a megszokott biztonság: Iskolák – tanulók, - gyakorlati helyek – Kamarák

Mi történt?

• a tanulmányaikat 2020. május 31-ét követően megkezdő tanulók

• a tanulói jogviszonyukat egy új képzési rendszerben kezdik meg.



Az új szakképzési törvény megjelenése

A mélyebb ok: 

• Új törvény = új képzési rendszer + új intézmény struktúra + új finanszírozási modell
• Központi értelmező tájékoztatás késéssel érkezett, 

• Rémhírek – nem átlátható a pénzáramlás és elosztás, - Duális képzőhelyi veszteségek víziója

Új fogalmak jöttek és a szakképzés dokumentumai is megváltoznak:

• az OKJ-t felváltotta a Szakmajegyzék, (176 szakma)

• a szakmai és vizsgakövetelményt, a képzési és kimeneti követelmény, 

• a kerettantervet a programtanterv



Az új szakképzési törvény megjelenése

Eredmény:

• Bizonytalanság lett úrrá valamennyi érdekelt résztvevőn – sorozatos konzultációk 

• A Nyomdaipari cégek (Duális partnerek) nem mernek tanulókat fogadni

• Az iskolák maguk kell megoldják a tanulók gyakorlati képzését: Hol/hogyan?

• A Duális partnereknél nincsenek új tanulók – a tudásátadás, munkaerőpótlás megállt 

• Elbizonytalanodott diákok nagy számban gondolnak pályamódosításra

• 2021. nyári gyakorlatok kétségbeesett szervezése: szülők bevonása, panaszok
• A törvényalkotó tv. módosításra, egyszerűsítésre készül

• Lassan visszatérő bizalom

• Rendeződés legalább fél év!



Iskolarendszerű szakképzés változásai 
2020. szeptember 1-től a Szakképzés intézményei

Szakmajegyzék: 176 választható szakma, 

A szakmák megszerzése kizárólag iskolarendszerű képzésben 

Szakközépiskolából: Szakgimnáziumból:

TECHNIKUM
SZAKKÉPZŐ

ISKOLA
9.  

ágazati 
alapoktatás

10-11. 
szakirányú 

oktatás

0.előkészítő 
évfolyam

9-10. ágazati
alapoktatás

11-13 
szakirányú 

oktatás

9. évfolyam végén ágazati alapvizsga
/ döntés a SZAKMÁRÓL /duális képzés

10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
/ döntés a SZAKMÁRÓL/ duális képzés



Iskolarendszerű szakképzés változásai 
2020. szeptember 1-től 

Alapszakmák kizárólag iskolarendszerű képzésben szerezhetők meg alapfokú végzettséggel

Bizonyos szakmák gimnáziumi érettségi végzettséggel is megszerezhető

Két szakma megszerzése továbbra is ingyenes!



Duális képzőhely szakirányú oktatással összefüggő feladatai

• Kamarai nyilvántartásba vétel

• Szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

• Minőségirányítási rendszer működtetése, vagy a kamarai szempontrendszernek való 
megfelelés

• Szakképzési munkaszerződések feltöltése  a KRÉTA rendszerbe 

• Felelősségbiztosítást kötni a tanulók, képzésben résztvevő személy javára

• Kidolgozni a szakirányú oktatás képzési programját, feltölteni a KRÉTA rendszerbe

• Kidolgozni az értékelésre, minősítésre vonatkozó szempontrendszert

• Foglalkozási naplót vezetni, és feltölteni a KRÉTA rendszerbe

• Nyilvántartani a mulasztásokat

• Kapcsolatot tartani a szakképző intézménnyel és a kamarával



Kamarai nyilvántartásba vétel

• Az ágazati alapoktatást követően a tanuló:

• a sikeres ágazati alapvizsga után, 

• az új szakirányú oktatásban, 

• csak szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatható a duális képzőhelyen.

• A duális képzőhelyeknek, akik eddig a régi tanulószerződéssel fogadtak tanulókat, 

• ismételten kérniük kell a kamarai nyilvántartásba vételt,

• hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak 

• és hogy új tanulói munkaszerződést tudjanak kötni a tanulókkal.

• (Nyomtatvány a Kamara oldaláról letölthető!)



Kamarai nyilvántartásba vételi kérelem

• A legtöbb duális képzőhely már szerepel a területileg illetékes kamarai 
nyilvántartásban, mint korábbi gyakorlati képzőhely.

• De ez itt most nem elég!

• Ha az új Szakmajegyzékben szereplő szakmákból 

• kíván tanulót fogadni, 

• akkor ismételten 

• be kell jelentkeznie a kamarai nyilvántartásba. 



Kamarai nyilvántartásba vételi kérelem: HALADÉK       

Türelmi idő: 

• Azon jelenlegi gyakorlati helyek, 

• akik rendelkeznek a korábbi, meglévő kamarai regisztrációval, 

• azok számára a kamarai az új (duális) regisztráció határideje 

• kitolódik 2022. augusztus 31-ig úgy, 

• hogy addig is már fogadhatnak tanulókat, 

• mind a kifutó, mind az új duális rendszerben!



Kamarai nyilvántartásba vétel feladatai

• Szakirányú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
• személyi feltételek (mestervizsgával rendelkező szerelők) 

• tárgyi feltételek (szervizműhely, eszközök, szerszámok, szociális infrastruktúra) megléte

• Minőségirányítási rendszer (MIR)
• Nem az ISO tanúsítványt kell bemutatni! 

• vagy saját oktatási minőségirányítási rendszert kell kidolgozni: (No Way!)

• vagy a kamara oktatási minőségirányítási rendszerét kell adaptálni: MIR Nyilatkozat* (Yes!)

• Képzési program

• kidolgozása NEM a Nyomdaipari cégek (Duális képzőhely) feladata!

• A képzési programot az iskolák (Technikumok) most dolgozzák ki,

• Cél, hogy minden duális partnernél ugyanazt a képzést kapják a tanulók,

• A kidolgozásban együtt kell működni az iskolákkal.

• „Az iskolák nem adják, a duális képzőhelyek pedig nem kérik ezt a feladatot!”



Kamarai nyilvántartásba vétel feladatai

• Szakképzési munkaszerződések:
• Mintaszerződés kérhető a kamarától

• A KRÉTA rendszer: 
• A KRÉTA-ban nincs leprogramozva a felület a duális partnerekkel való kapcsolódásra, elérésre

• (T/16204. javaslat szerint még sem kell Szakképzési munkaszerződéseket feltölteni!)

• Felelősségbiztosítás: Van/elérhető a biztosítási piacon, köthető

• Értékelésre, minősítésre vonatkozó szempontrendszer: a meglévő + MIR + Technikum

• Foglalkozási napló: van, vezetjük – jelenleg nem feltölthető a KRÉTÁBA

• Nyilvántartja a mulasztásokat: Eddig is így volt

• Kapcsolatot tart a szakképző intézménnyel és a kamarával: Ahogy eddig is



Képzés költségei

Kötelező, a jogszabály által előírt 
juttatások (direkt)

Egyéb felmerülő költségek (indirekt)

Tanuló pénzbeli juttatása, munkabére Munkavédelmi oktatás

Juttatási csomag, cafeteria Szerszám költségek

Kedvezményes étkezés Eszköz költségek

Munkaruha, védőruha Oktató bérköltsége és járulékai

Útiköltség térítés Adminisztráció költsége

Kötelező felelősségbiztosítás Egyéb igénybe vett szolgáltatások

Üzemorvosi vizsgálat költsége



A képzés szerződései - kapcsolódó díjazások

Kifutó rendszerben (2020. szeptember 1 elött indult képzések esetén):

1. TANULÓSZERZŐDÉS (kifutó rendszerben) – tanulói díj (17.577 Ft – 32.643 Ft / 

hó + kötelező emelés)

2. Együttműködési megállapodás (kifutó rendszerben és összefüggő nyári szakmai 

gyakorlatra) – tanulói díj (heti 8.161 Ft) (júliustól igényelhető rá normatíva!)

Új rendszerben (2020. szeptember 1. után indult képzések esetén):

3.   Szakképzési munkaszerződés – szakképzési munkabér (100.440 Ft – 167.400 Ft / 

hó + kötelező juttatás a szakképzett alkalmazottal egyezően, max. 166.867 Ft/ év 

összegben)



Tanulók díjazásának 
Adó és járulékkötelezettsége  2021. 

Közteher Tanulószerződés alapján
(Szkt.125.§ (3) bekezdése)

Együttműködési megállapodás 
alapján

Szakképzési munkaszerződés 
alapján

Szociális 
hozzájárulási adó

Tanulószerződés alapján 
ténylegesen kifizetett díjazás 

17,5 %-a
Nem terheli

Nincs
( Szocho.tv. 5.§ (1) ea) pontja)

Szakképzési 
hozzájárulás

1,5% Nem terheli Nem terheli

Személyi 
jövedelemadó

Tanulószerződésben rögzített díj 
adómentes, felette 15 %

Együttműködési megállapodásban 
rögzített díj adómentes, felette 15 

%

Minimálbér mértékéig szja 
adómentes, 

felette 15 % (Szja tv.1. sz mell 
4.11.)

Egyéni járulék
3 % pénzbeli, 4 % természetbeni 
egészségbiztosítási járulék, 10 % 

nyugdíjjárulék
Nem terheli

18,5 % társadalombiztosítási 
járulék

(Tb.tv.25.§ (1) bek.)



Adó és járulékkötelezettség  2021. 

Közteher Tanulószerződés alapján
(Szkt.125.§ (3) bekezdése)

Együttműködési 
megállapodás alapján

Szakképzési munkaszerződés 
alapján

Díjazás 
(TSZ, SZM Ft / hó ,EM Ft/4 hét)

32.820 Ft 32.644 Ft 100.440 Ft

Szociális hozzájárulási adó 5.744 Ft Nem terheli Nem terheli

Szakképzési hozzájárulás Nem terheli Nem terheli Nem terheli

Foglalkoztató közterhe 5.744 Ft 0 Ft 0 Ft

Gyakorlóhely összes költsége a 
tanulói díjazás után

38.564 Ft 32.644 Ft 100.440 Ft

Személyi jövedelemadó Nem terheli Nem terheli Nem terheli

Egyéni járulék 5.580 Ft Nem terheli 18.581 Ft 

Nettó kifizetés a tanulónak 27.240 Ft 32.644 Ft 81.859 Ft



Költség és normatíva kalkulátor

Amennyiben a Duális képzőhely 

• tanulókat kíván fogadni, akkor a

https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/

• kalkulátor segítségével meg tudja határozni, 

• mekkora összegű adókedvezményre 

• és költségekre számíthat 

• 2021-ben egy-egy kiválasztott hónapban. 

A kalkulátor a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló T/13956 számú törvényjavaslat alapján számol, (A kalkulátor számítása tájékoztató jellegű!)

https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/


Képzés költségeinek fedezete

• Képzés költségeinek fedezete: 

• az állami normatív hozzájárulás a szakképzési hozzájárulásból érvényesíthető

• T/16204 törvényjavaslat alapján a szakképzési hozzájárulás kivezetésre kerül 2022. 

július 1-től és a szociális hozzájárulási  adóból érvényesíthető majd.

• A kapott visszatérítés egyéb bevételnek minősül



A normatíva modell leírása

Az új tanulószerződések esetén:

• 2020. december 31-ig: minden hónapban fix összegű havi normatíva elszámolás volt

• 2021 január 1-től ún. napi önköltséget kell megállapítani.

Ehhez az 1.200.000 Ft alapnormatívát,

• megszorozni az adott ágazati szakmai szorzóval és évfolyamszorzóval (súlyszorzó)

• majd el kell osztani az éves munkanapok számával (2021: 254 munkanap van).

• ebből levonni az iskolában töltött napok számát, mert az oktatási napokra nem lehet a
napi önköltséget elszámolni.

• A kapott összeget osztani 12-vel (12hó), ebből kijön a havi átlag gyakorlati napok száma.

• A havi gyakorlati napok számát megszorozni a normatíva 1 napi összegével

• Ez az arányosított önköltség,

• Ebből fizetjük ki a tanuló szakképzési munkabérét.



Specializált gép és járműgyártás ágazat finanszírozási 
rendszerének és elszámolásának működése

a 2019. évi LXXX. törvény alapján.



SZAHO csökkentés gyakorlati képzéssel,
szakképzési munkaszerződés esetén

Arányosított önköltség : a 2021. évi költségvetési törvény (2020. évi XC. törvény) 67.§
(4) bekezdése értelmében 1 200 000 forint/fő/év összegben határozza meg, - más 
nevén ez az alapnormatíva.

Példa: Önköltség x ágazati szakmaszorzó x évfolyam szorzó 

Ágazati szakmaszorzó: Szkr. 332/A § (2) bekezdése szerint (2,2 és 2,85 között)
pl: kereskedelem 2,2; de a Specializált gép és járműgyártás ágazatban 2,85

Évfolyamszorzó:



Duális képzőhely szakirányú oktatással összefüggő feladatai

Egy 6 éves képzésben részt vevő alternatív gjműhajtás technikus tanuló szakirányú gyakorlati képzését szakképzési munkaszerződés alapján 
teljesíti. Milyen mértékű kedvezményt érvényesíthet a gyakorlati képzőhely a tanuló tekintetében? 

A tanulónak évente 72 oktatási napja van, átlagosan (254-72)/12= 15 napot tölt a képzőhelyen havonta.



Csökkentés gyakorlati képzéssel tanulószerződéssel

A kifutó tanulószerződés az adókedvezmény megállapításakor szakképzési munkaszerződésnek minősül!

Egy OKJ 35452502 autószerelő tanuló 2019/2020 tanévben tanulószerződést kötött a gyakorlati képzőhellyel. Hogyan alakul a képzőhely

adókedvezménye 2021. május hónapban, ha a tanuló 12 gyakorlati napot teljesít a képzőhelyen?



Csökkentés gyakorlati képzéssel 
sikeres szakmai vizsga letételekor

• A bruttó kötelezettség csökkenthető egy egyszeri összeggel 

• sikeres szakmai vizsgát követően: 

• A szakképzési munkaszerződés /tanulószerződés  új szabályok alapján megállapított 

adókedvezmény 20 %-a elszámolható csökkentő tételként.

• Az adókedvezményt az a kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, képzésben résztvevő

személlyel legalább 6 hónap időtartamú szakképzési munkaszerződést kötött !!!



Tanulószerződés sikeres vizsga esetén

A kifutó tanulószerződés az adókedvezmény megállapításakor szakképzési munkaszerződésnek minősül 2021. január 1-től!

Egy OKJ 3454302 karosszéria lakatos tanuló 2019/2020 tanévben tanulószerződést kötött a gyakorlati képzőhellyel. 2021. január hónaptól az

igénybe vett adókedvezmény havonta 105.449 Ft (12 gyakorlati napot teljesít a tanuló havonta). 2021. júliusban sikeres szakmai vizsgát tett.

A sikeres vizsga után a képző milyen összegű adókedvezményt vehet igénybe?



Miért éri meg bekapcsolódni a duális képzésbe?



Duális képzési idő alatti adókedvezmény számítása



Duális képzési idő alatti adókedvezmény számítása



Duális képzési idő alatti adókedvezmény számítása



Duális képzési idő alatti adókedvezmény számítása



Miért éri meg bekapcsolódni a duális képzésbe?

Hosszú távon: kinevelhető az alkalmazott technológiát, az adott vállalati környezetet
már ismerő, szakképzett, munkatapasztalattal rendelkező munkaerő,

Rövid távon: a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók, képzésben részt
vevő személyek a képzőhely munkavállalóiként a termelési tevékenységben részt
vesznek

Gazdaságilag: jelentős adókedvezmény érvényesíthető a szakképzési hozzájárulásból, a
törvénymódosítást követően a szociális hozzájárulási adóból.

A szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó kedvezmények érvényesíthetők a
társasági adóból (adózás előtti eredmény csökkentés),

Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kedvezmény a személyi jövedelemadóból
(vállalkozó adóalap csökkentés, őstermelők esetében bevétel csökkentés)



Köszönöm a figyelmet!

https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/

Kamarai nyilvántartásba vételi kérelem

Kamarai minőségi szempontrendszer

https://ikk.hu

https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/

