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Miről lesz ma szó?
• Szemléletváltás a szakképzésben 

• Az új rendszer keretei

• A szakképzési munkaszerződés

• Nyilvántartásba vétel

• Finanszírozás

• II. digitális tanrend



1. Szemléletváltás a szakképzésben



Szakképzés 4.0 Stratégia

Új szakképzési törvény
(2019. évi LXXX. törvény – Szkt.)

Új végrehajtási rendelet
(12/2020. kr. – Szkr.)



Szorosabb együttműködés
a szakképző iskolával



Részvétel akár az
elméleti képzésben is



Tanulási eredmény alapú 
képzés (TEA)



A minőségbiztosítás 
erősítése



Megmaradó 
finanszírozás



Rugalmasabb saját 
munkavállalói képzés



A kamara támogató 
szerepe



www.tanuloszerzodes.hu

http://www.tanuloszerzodes.hu/


2. Az új rendszer keretei



Nkt.: tanév rendje, tankötelezettség 
pedagógusminősítés, érettségi, mérés-
értékelés, tankönyvellátás

Köznevelés

Szakképzés

Köznevelés

Szakképzés



SZAKKÉPZÉS

SZAKMAI 

OKTATÁS

SZAKMAI 

KÉPZÉS

✓ SZAKMA (SZAKKÉPZETTSÉG)

✓OKLEVÉL VAGY SZAKMAI 

BIZONYÍTVÁNY

✓ÁLLAMILAG ELISMERT 

KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG

✓ SZAKKÉPESÍTÉS

✓ KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY

✓ÁLLAMILAG ELISMERT

DE: NEM ÖNÁLLÓ 

VÉGZETTSÉGI SZINT



Technikum - Szakképző iskola

Szakmajegyzék

Szakképzési munkaszerződés

Képzési és kimeneti követelmény

Képzési program



Ágazati alapoktatás

Szakirányú oktatás

Ágazati alapvizsga

Ágazati képzőközpontok



SZAKMAI OKTATÁS

ÁGAZATI 

ALAPOKTATÁS
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KÖZISMERETI OKTATÁS

SZINTVIZSGA

✓ SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYBEN

✓DUÁLIS KÉPZŐHELYEN –

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS



Ágazati alapvizsga

Szintvizsga

- kamara szervezte

- szakképesítésenként

- eredménye nem számított 

_bele az év végi osztályzatba

- csak a szakközépiskolai 

_képzésben

Ágazati alapvizsga

- iskola szervezi

- ágazatonként

- eredménye beleszámít az 

_év végi osztályzatba és a 

_szakmai vizsgába

- szakképző iskolai és 

_technikusi képzésben



Ágazati alapvizsga

A szakirányú oktatásba lépés feltétele

A tanulmányok alatti vizsga szabályai szerint

A kamara elnököt delegál

Díjazás az Szkr. szerint

Pályázati felhívás



3. Szakképzési 
munkaszerződés

Szkt. 83-90. §,  Szkr. 246-254. §



Munkaviszony

Felek 
kötelezettségei

Feltöltés a 
regisztrációs 
rendszerbe

Írásban

Max. 12, 20%

15 éves kortól

Napi 
munkaidő

Szabadság
(45, 30 nap)



Felkészülési 
idő (4, 15 nap)

Munkabér
(60 – 100%)

Egyéb 
juttatások

TB ellátás

Megszűnés, 
megszüntetés

Mt.-től
eltérés

Szünetelés

Előszerződés



Eltérések

TANULÓSZERZŐDÉS
SZAKKÉPZÉSI 

MUNKASZERZŐDÉS

✓ TANULÓI JOGVISZONY

✓ TANULÓI PÉNZBELI JUTTATÁS

✓ ADHATÓ JUTTATÁSOK

✓ KAMARAI NYILVÁNTARTÁS

✓ 9. ÉVFOLYAMON IS

✓ 14  ÉVES KORTÓL

✓ PIHENŐNAP + SZÜNET

✓ TAN-I + MUNKAJOGI JOGV.

✓ MUNKABÉR

✓ KÖTELEZŐ JUTTATÁSOK

✓ FELTÖLTÉS

✓ CSAK A 10. ÉVFOLYAMTÓL

✓ 15 ÉVES KORTÓL

✓ SZABADSÁG
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4. Nyilvántartásba vétel



I. Előkészítés  - Szkt. és Szkr. alapján

• SZMSZ kötési szándék jelzése a területileg illetékes kamarának

(személyes tanácsadás és tájékoztatás a gyakorlati teendőkről)

• Szakképző intézménnyel való kapcsolatfelvétel

• együttműködési formák megtervezése

• Hagyományos: szakmai elmélet az iskolában, szakirányú oktatás a duális képzőhelyen

• Ágazati Képzőközpontként: nonprofit kft.: szakmai elmélet akár a duális képzőhelyen is

• Képzési Program elkészítése

• Jogszabályi feltételek előzetes felmérése:

• Tárgyi feltételek (Szkr. 241. §, 245. §)

• Személyi feltételek (Szkr. 242. §)

• Dokumentáció (Szkr. 241. §)

• Minőségirányítási követelmények vizsgálata (Szkt. 82. § (1) d))



II. LEBONYOLÍTÁS

A)   Nyilvántartásba vételi kérelem az SZMSZ megkötése előtt, benyújtása a területileg 
illetékes kamarának

• Csatolni
a) nyilatkozat a minőségirányítási rendszer működtetéséről (Szkt. 82. § (1) d))
b) Képzési Program (Szkr. 241. §)

B)   Helyszíni szemle a feltételek ellenőrzésére (szükség esetén hiánypótlás)

C)   Értesítés a nyilvántartásba vételről

D)   Szakképzési munkaszerződés megkötése és felvitele a szakképzési információs 
rendszerbe (Szkr. 251. §)

C)   Foglalkozási napló feltöltése a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe

Formanyomtatványok és nyilatkozatminták elérhetőek a területileg illetékes kamarák 
honlapján, 2021. január 1-től.

Szakmai tanácsadás és tájékoztatás, kapcsolatfelvétel: www.tanuloszerzodes.hu

Határidő!
A szakképzési munkaszerződés megkötése előtt a 
nyilvántartásba vételnek meg kell történnie



5. Finanszírozás



Rövid távú szemlélet

Szakirányú oktatás

Hosszabb távú szemlélet



A szakképzési hozzájárulás teljesítése

a NAV által vezetett 
számlára történő 

befizetés

a képzésben történő részvétel
✓ szakképzési 

munkaszerződéssel
✓ tanulószerződéssel
✓ hallgatói 

munkaszerződéssel

és / vagy



Tanulószerződés

Együttműködési 

megállapodás

Hallgatói 

munkaszerződés

Saját munkavállaló 

képzése

Szakképzési 

munkaszerződés

Hallgatói 

munkaszerződés

Tanulószerződés



2020. december 31. → 2021. január 1.

Önköltség

Alapnormatíva

Kiegészítő csökkentő tételek

Új súlyszorzók

Arányosított napi önköltség

OKJ-s és új szakmák



Képlet



Új rendszer (Gépészet):

[(1.2 M Ft X 1,2 X 2,42) / 254] X 12 = 164.636 Ft

Régi rendszer (Járműfényező): 

[(1.2 M Ft X 1,99) / 254] X 12 = 112.819 Ft 

Munkanappal osztva
Lásd: T/13956. számú törvényjavaslat



„100. §
Az Szkt.
...
b) 107. § (2) bekezdés a) és b) pontja az „egynapi” 
szövegrész helyett az „egy munkanapra vetített” szöveggel,
...
lép hatályba.”

A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/13956. 

számú törvényjavaslat



Új rendszer (Gépészet):

[(1.2 M Ft X 1,2 X 2,42) / 365] X 12 = 114.569 Ft

Régi rendszer (Járműfényező): 

[(1.2 M Ft X 1,99) / 365] X 12 = 78.510 Ft 

(Naptári nappal osztva)



6. II. digitális tanrend



- 2020. november 11-től

- 484/2020. Korm. rend., EMMI hat., ITM hat.

- szakmai gyakorlat lehetőleg hagyományosan

- „jelenlétet nem igénylő gyakorlat”

- óvintézkedések (1,5 m, maszk, fertőtlenítés, elválasztás stb.)

- heti tömbösítés, kis létszámú csoportokban

- vizsgák továbbra is

- szintvizsgák leállítva (már október 22-től)


