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Megváltozott szabályozási környezet

Duális képzés – a szakirányú oktatási szakaszban
• Tanulószerződés helyett munkaszerződés - Munkabér: legalább a
minimálbér 60%-a (szocho és SZJA mentes)
• Iskola és vállalat közös feladata a felkészítés és a folyamatos mérés Szoros kapcsolat az iskolával, közös képzési program, közös tanulói
értékelés
• Nem válik el az elmélet és a gyakorlat → a szakirányú oktatás
felelősségének egészét átveheti a duális képzőhely
• Új lehetőség: képzési együttműködés az iskolával, ÁKK-val vagy bármely
partnervállalattal

Megváltozott szabályozási környezet

• Az új szabályok felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre → kifutó OKJ
szerinti képzések régi szabályok szerint
• Rugalmas keretek a felnőttek oktatásában
• Éves normatíva helyett napi finanszírozás
• Anyagi érdekeltség a tanuló szakmai vizsgára történő felkészítésében

Tanulószerződés helyett munkaszerződés - Munkabér: legalább a minimálbér 60%a (szocho és SZJA mentes)

Tanulószerződéses rendszer

Munkaszerződéses ÚJ rendszer

 A tanuló kizárólag a szakmai gyakorlati
órákat tölti a vállalatnál, sokszor „tört”
napokat, órarendtől függően.

 A tanuló a vállalat munkavállalója, az
iskolai napok kivételével minden nap ott
van, nem csak képzési napokon.

 A tanulói juttatás legalább a mindenkori
minimálbér 15%-a, a hiányszakmát
tanulóknak plusz Szabóky-ösztöndíj.

 A tanulói juttatás legalább a mindenkori
minimálbér 60%-a, mely magában
foglalja a tanuló ösztöndíját is.

 A tanulói juttatás szocho-köteles.

 A tanulói juttatás szocho-mentes.

 A tanulószerződések adminisztrációja a
többi dolgozó munkaszerződésétől
elkülönül, havi bevallások eltérő
időpontban és tartalommal.

 A szakképzési munkaszerződések
adminisztrációja nem különül el a
többi dolgozó adminisztrációjától, havi
bevallások azokkal együtt történik.

Iskola és vállalat közös feladata a felkészítés és a folyamatos mérés –
Szoros kapcsolat az iskolával, közös képzési program, közös tanulói értékelés

Tanulószerződéses rendszer

Munkaszerződéses ÚJ rendszer

 A tanuló felkészítését a vállalatnak a
gyakorlati képzésben a kerettanterv
előírásai szerint önállóan kell
megvalósítania.

 A tanuló szakmára való felkészítésének alapja az
iskola és a vállalat által közösen elkészített
képzési program, mely leírja, mi az iskola és mi
a vállalat feladata.

 Az iskola és a vállalat között sok esetben
nincs szakmai kapcsolat, feladatukat
egymástól függetlenül végzik.

 Az iskola és a vállalat szoros szakmai
kapcsolatban végzik a feladatukat a közös
képzési program alapján.

 A tanuló gyakorlati képzőhelyen nyújtott
teljesítményét a gyakorlati képzőhely
oktatója önállóan értékeli, a tanuló
előrehaladásáról, vizsgára való
felkészültségéről az iskolának kevés az
információja.

 A tanuló duális képzőhelyen nyújtott
teljesítményét a tanegységek végén az iskola és a
vállalat oktatója közösen értékeli, így a tanuló
előrehaladásáról, vizsgára való valós
felkészültségéről az iskolának és a vállalatnak is
folyamatosan van információja.

Nem válik el az elmélet és a gyakorlat

Tanulószerződéses rendszer

Munkaszerződéses ÚJ rendszer

 A szakmai oktatás elméleti és gyakorlati
tantárgyait és azok óraszámát szigorúan
betartandó módon meghatározta a
szakmai kerettanterv, attól eltérni nem
volt lehetőség.

 A szakirányú oktatás kimenet-szabályozott, a
KKK követelményei és a képzés össz-óraszáma
kötelező, kifejezetten támogatott a projektszemléletű oktatás, az elmélet gyakorlatba
ágyazott módon való oktatása.

 Az iskola feladata volt az elméleti
tantárgyak oktatása, a duális képzőhely
feladata a kerettanterv szerinti
gyakorlati tantárgyak oktatása.

 Nincs elválasztva az elmélet és a gyakorlat, a
képzési programban határozza meg az iskola
és a vállalat, hogy mely tananyagegység oktatása
kinek a feladata, felelőssége.

 A gyakorlati képzőhely hivatalosan
kizárólag a gyakorlat oktatását
végezhette, akkor is, ha képes lett volna
elméleti jellegű tartalom átadására is.

 A duális képzőhely – képzési programban
meghatározott, iskolával közös – döntése alapján
akár a teljes szakirányú képzésért való
felelősséget is vállalhatja.

Új lehetőség: képzési együttműködés
az iskolával, ÁKK-val vagy bármely partnervállalattal

Tanulószerződéses rendszer

Munkaszerződéses ÚJ rendszer

 A gyakorlati képzőhely csak a gyakorlati
képzési tartalmakat oktatta, ugyanakkor
alapelv szerint – a vállalat tevékenységi
körétől, alkalmazott technológiájától
függetlenül – annak teljes tartalmára
vonatkozóan rendelkeznie kellett minden
eszközzel és humánerőforrással.
Teljesítési segéd igénybevételére csak
igen korlátozottan, szűk időkeretben volt
lehetőség.

 A duális képzőhely – képzési programban
meghatározott, iskolával közös – döntése alapján
akár a teljes szakirányú képzésért való
felelősséget is vállalhatja, s ehhez képzési
partnerek segítségét is igénybe veheti, időben
vagy tartalomban korlátozás nélkül. Ilyen
képzési szolgáltató lehet egy partner vállalat,
egy vállalati vagy ágazati képzőközpont, de –
elsősorban az elméleti jellegű tartalmak
tekintetében – akár az iskola is.

Az új szabályok felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre →
kifutó OKJ szerinti képzések régi szabályok szerint

• Az új szabályok először a 2020 szeptemberében indult képzésekben
alkalmazandók.
• A kifutó OKJ szerinti képzéseket a régi Szkt. szabályai szerint kell befejezni ,
így a duális képzésben ezek a tanulók a régi tanulószerződéses rendszerben
vehetnek részt, jogállásukra a régi Szkt. szabályait kell alkalmazni.
• A szakképzési hozzájárulás elszámolási szabályai ugyanakkor egységessé
váltak, a duális képzőhelyek az új Szkt. 104-108. §-ai szerint, az Szkr. 4/A.
mellékletében meghatározott szakmaszorzókat figyelembe véve számolhatják
el az adókedvezményt.
• Fontos, hogy a tanulószerződések tekintetében elszámolható napok számítási
módja nem azonos az új munkaszerződéses duális tanulók tekintetében
alkalmazott elszámolási móddal, hiszen esetükben a duális képzőhely feladata
kizárólag a kerettantervben meghatározott gyakorlati óraszámra szól, és a
tanulók juttatása is lényegesen alacsonyabb. Ezért 7 gyakorlati órát kell egy
elszámolható napnak tekinteni a régi kifutó képzéseknél.

Rugalmas keretek a felnőttek oktatásában

• Az új szabályok értelmében a felnőttek oktatása a korábbiakhoz képest
lényegesen rugalmasabb keretek között folyhat.
• A felnőttek esetében nem kell alkalmazkodni a tanév rendjéhez; kötelező az
iskola részéről a korábbi tanulmányok, gyakorlatban megszerzett
tapasztalat beszámítása; bármilyen oktatási módszertan (digitális oktatás,
egyéni felkészülés, „kredit-rendszer” stb.) alkalmazható a szakmai programban
és a felnőttképzési szerződésben rögzítettek szerint.
• A duális képzésben részt vevő felnőttek tekintetében a szakképzési
hozzájárulás elszámolási szabályai alapvetően megegyeznek a tanulókra
vonatkozó elszámolási szabályokkal.
• Saját dolgozó duális képzése esetén a dolgozó munkaszerződését kell
határozott időre (a képzés időtartamára) módosítani (kiegészíteni vagy
megosztani) úgy, hogy ebben meghatározásra kerüljön a szakképzési
munkaszerződés alapján fennálló tanulmányi kötelezettség, illetve az eredeti
munkaszerződés szerinti munkavégzési kötelezettség.

Éves normatíva helyett napi finanszírozás –
Anyagi érdekeltség a tanuló szakmai vizsgára történő felkészítésében

Alapszakma: Divatszabó - 3 éves nappali rendszerű, közismerettel
Jogszabályi
értékek

1. Átlagos képzési önköltség (költségvetési törvényben) - 1 200 000 Ft/év/fő
2. Szakma súlyszorzója (Szkr-ben) - 2,42
3. Évfolyamszorzók (Szkr-ben) - első évben: 1,2; második évben: 0,8

4. Iskolai képzési napok száma (közismeret) - 36 nap (10. évfolyam); 31 nap (11. évfolyam)
Adókedvezmény → Elszámolható éves munkanapok száma - 254 - 36 = 218 (174) nap / 254 -43 -31-15 = 165
számítása
(87) nap (minden olyan munkanap, amelyen a tanuló nem az iskolában van közismereti
képzésben)
5. Egy napi adókedvezmény összege első évben = 1,2M x 2,42 x 1,2 / 254 = 13 720 Ft
6. Éves adókedvezmény első évben = 13 720 Ft x 218 nap = 2 990 960 Ft / fő (2 387 280
Ft/fő)
7. Egy napi adókedvezmény összege második évben = 1,2M x 2,42 x 0,8 / 254 = 9146 Ft
8. Éves adókedvezmény második évben = 9146 Ft x 165 nap = 1 509 090 Ft / fő
(795 702 Ft/fő)
(tíz hónap a szakmai vizsgáig)
9. Bizonyítvány megszerzésekor +20% „bónusz” = (2 990 960+1 509 090)x0,2 = 900 010
Ft / fő (636 596 Ft/fő)
10. Képzés teljes adókedvezménye TAO nélkül (22 hónap) = 5 400 060 Ft (3 819 578 Ft/fő)

Éves normatíva helyett napi finanszírozás –
Anyagi érdekeltség a tanuló szakmai vizsgára történő felkészítésében

Alapszakma: Asztalos, Kárpitos - 3 éves nappali rendszerű, közismerettel
1. Legkisebb tanulói munkabér az első évben (szocho-mentes!) - 1 205 280 Ft/év/fő
Tanulói
munkabérek

Egyéb
felmerülő
költségek
Összköltség/év

Egyenleg

2. Legkisebb tanulói munkabér a második évben (10 hónap) - 1 004 400 Ft/év/fő
A tanuló munkaviszonyban áll a vállalattal, így a szabadságának 30 napját és az
esetleges iskolai képzési napokat leszámítva minden nap dolgozik, nem csak a
képzési napokon van a vállalatnál.
3. Tanulók egyéb költsége ( munkaruha, védőruha, felelősségbiztosítás, étkezés,
üzemorvos, anyag, szerszám, stb.): 347 800 Ft/év
4. Tanulói éves költség a 10. évfolyamon: 1 205 280 Ft + 347 800 Ft = 1 553 080 Ft
5. Tanulói éves költség a 11. évfolyamon: 1 004 400 Ft + 289 833 Ft= 1 294 233 Ft
6. Egy tanulóra jutó egyenleg (bevétel - tanulói éves költség) az első évben:
2 990 960 Ft – 1 553 080 Ft = 1 437 880 Ft/év
7. Egy tanulóra jutó egyenleg (bevétel - tanulói éves költség) a második évben:
1 509 090 Ft + 900 010 Ft – 1 294 233 Ft = 1 114 867 Ft/év

Éves normatíva helyett napi finanszírozás –
Anyagi érdekeltség a tanuló szakmai vizsgára történő felkészítésében

• Optimálisan 12 fő tanulónként egy oktatónyi bér 60%-ával számolunk az iskolai
hónapokra
• Az oktatói bérköltség bruttó 400 000 Ft/hó („szuperbruttó” 470 000 Ft/hó) x 0,6 =
282 000 Ft/hó
12 fő asztalos vagy kárpitos tanuló közismereti képzéssel
Szakirányú oktatás időtartama 22 hónap
A költség és adókedvezmény egyenlege az oktatás teljes időtartamára:
12 tanulóra összesen (880 280+176 465) x 12 = 12 680 940 Ft (max: 31 646 724 Ft)
Oktatói bérköltség 19 hónapra: 19 x 282 000 Ft = 5 358 000 Ft
Egyenleg: 7 322 940 Ft

Duális képzés finanszírozásának összehasonlítása
az Asztalos vagy Kárpitos szakma 10. évfolyam példáján

1. RÉGI tanulószerződéses rendszer
•
•

Tanuló meghatározott gyakorlati óraszámot tölt a képzőhelyen
Adókedvezmény fix éves normatíva alapján: 963 648 Ft/év/tanuló

1 hónapra jutó adókedvezmény: 80 304 Ft/hó/tanuló
Tanuló juttatása: 28 920 Ft/hó/tanuló
Különbözet: 51 324 Ft/hó/tanuló
1. Új szakképzési munkaszerződéses rendszer
•
•

Tanuló a vállalat munkavállalója, nem csak oktatási napokon van ott
Adókedvezmény napi elszámolás alapján: 174 (218) nap * 13 720 Ft/év/tanuló

1 hónapra jutó adókedvezmény: 198 940 (249 247) Ft/hó/tanuló
Tanuló munkabére: 100 440 Ft/hó/tanuló
Különbözet: 98 500 (148 807) Ft/hó/tanuló

Vállalatok ösztönzése a duális képzésbe való bekapcsolódásra
– Ágazati képzőközpontok létrehozásának lehetősége

KKV 3

KKV 2

KKV n

KKV 1

(Egyetem)

Szakképzési
Centrum

Ágazati képzőközpont

Nonprofit gazdasági társaság
Tagja lehet
- „Piaci termelőtevékenységet” végző vállalat
- Szakképzési centrum
- (Felsőoktatási intézmény)
Tevékenységek:
• Szakirányú oktatás; (ágazati alapoktatás is iskolai felelősséggel)
• Felnőttképzés, vállalati képzési szolgáltatás
• Képzésszervezési tevékenység
• Termelőtevékenység

Hatékonyan működő
Ágazati Képzőközpont

A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁLTSÁGA,
EGYÜTTMŰKÖDÉSE
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MÓDSZERTANI TÁMOGATÁS ÉS
SZAKMAI KONTROLL

Ágazati képzőközpont – Klaszter modell (A)
• Az ÁKK virtuális képzési helyet hoz létre.
A tényleges képzés a tulajdonosok
infrastruktúráján történik.

Klaszter munkaszervezet
ÁKK nKft

• Az nKft-t tekintjük ÁKK-nak. A klaszter
munkaszervezete a nonprofit gazdasági
társaság.

Szakképzési

munkaszerződés
TANULÓ

• A
munkaszervezet
feladata
a
képzésszervezés és koordináció, valamint
adminisztráció.
• A szakképzési munkaszerződést az ÁKK
köti meg, végzi az ezzel kapcsolatos
adminisztrációt.

KKV
KKV

SzC

• A szakképzési hozzájárulás terhére az
ÁKK érvényesítheti az adókedvezményt.
• Együttműködési megállapodással az
ágazati alapozó képzésben is részt vehet.
• Előny: a klaszter tagokat nem terheli
adminisztráció, a munkabér-fizetési
kötelezettség nem őket terheli, az
oktatásból származó bevételük jól
tervezhető. Az általuk kiválasztott
tanulókkal
tanulmányi
szerződést
köthetnek.

Ágazati képzőközpont – Klaszter modell (B)
• Az ÁKK virtuális képzési helyet hoz létre. A
tényleges
képzés
a
tulajdonosok
infrastruktúráján történik.
Klaszter munkaszervezet
ÁKK nKft

TANULÓ

• A működés klaszter jellegű, a tagok feladatait
és a költség megosztást szerződésben
szabályozzák.
• Az nKft-t tekintjük ÁKK-nak. A klaszter
munkaszervezete a nonprofit gazdasági
társaság.
• A munkaszervezet feladata a képzésszervezés
és koordináció, valamint adminisztráció és
elszámolás.

KKV
KKV

KKV

• A szakképzési munkaszerződést a tulajdonos
cégek kötik meg, az ÁKK igény esetén segíti az
ezzel kapcsolatos adminisztrációt.
• A szakképzési hozzájárulás terhére tulajdonos
cégek érvényesíthetik az adókedvezményt.

• Előny: a klaszter tagok amennyiben önállóan
nem rendelkeznek képzési feltételekkel,
részképzést végezhet számukra az ÁKK, vagy
valamely partnere.

Ágazati képzőközpont – Triális modell
• Az ÁKK tanműhellyel rendelkezik. A
tényleges képzés részben az ÁKK,
részben a tulajdonosok, részben a
partner
cégek
infrastruktúráján
történik.
ÁKK

Szakképzési

nKft

munkaszerződés

• A szakképzési munkaszerződést az
ÁKK köti meg, végzi az ezzel
TANULÓ
kapcsolatos adminisztrációt.
• A szakképzési hozzájárulás terhére az
ÁKK érvényesítheti az
adókedvezményt.
• Együttműködési megállapodással az
ágazati alapozó képzésben is részt
vehet.

KKV
KKV

SzC

• Előny: a lehető legmagasabb mértékű
adókedvezmény lehívása mellett a
lehető legmagasabb képzési színvonal
érhető el a tulajdonos cégek
igényeinek figyelembevételével. A
tulajdonos és partner cégeket nem
terheli adminisztráció, a munkabérfizetési kötelezettség nem őket terheli,
az oktatásban vállalt szerepük és az
abból
származó
bevételük
jól
tervezhető.

Ágazati képzőközpont előnyei

 A lehető legmagasabb színvonalú képzés biztosítható az
együttműködéssel.
 Nem terheli adminisztráció a tulajdonos és partner szervezeteket a
duális képzésükhöz kapcsolódóan.
 Szakképzési centrum részvételével működő ÁKK nem minősül kkvnak, így a tanulói létszámkorlát nem vonatkozik rá.
 Az nkft. eredményét az ÁKK-ban és a tulajdonosoknál a képzési
tevékenység fejlesztésére lehet fordítani.
 Szakirányú oktatás egészét át tudja vállalni az ÁKK, így az elérhető
legmagasabb adókedvezmény realizálható.
 Felnőttképzést, vállalati képzési szolgáltatást, termelőtevékenységet
végezhet, ezzel növelhető a működés biztonsága és a nagyobb
eredmény.

Köszönöm a figyelmet!
dr.hafiek.andrea@bkszc.hu

