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Megváltozott szabályozási környezet 

Duális képzés – a szakirányú oktatási szakaszban 
 
• Tanulószerződés helyett munkaszerződés 

• Nem válik el az elmélet és a gyakorlat → a szakirányú oktatás egészét 
átveheti a vállalat 

• Szoros kapcsolat az iskolával, közös képzési program, közös tanulói 
értékelés 

• Éves normatíva helyett napi finanszírozás 

• Vállalati érdekeltség a tanuló szakmai vizsgára történő felkészítésében 

• Felmenő rendszerben kerül bevezetésre → kifutó OKJ szerinti képzések 
régi szabályok szerint 



A duális képzésben részt vevő tanulók juttatásai 

 
• Munkabér: legalább a minimálbér 60%-a (szocho és SZJA mentes) 

• Egyéb juttatás: maximum a minimálbér összegéig, amennyiben a vállalat 
a dolgozóinak biztosít egyéb juttatást. A dolgozókéval azonos mértékben, 
de a tanulót a ledolgozott napok arányában illeti meg. 

• A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával csökkenteni kell. 

 
 

 



Példa az adókedvezmény összegének számítására technikumi nappali 

rendszerű, érettségi utáni szakmai oktatásban 

Alapszakma: Szoftverfejlesztő  -  2 éves nappali rendszerű, közismeret nélkül  

Jogszabályi értékek 1. Átlagos képzési önköltség (költségvetési törvényben)  -  1 200 000 Ft/év/fő 

2. Szakma súlyszorzója (Szkr-ben)  -  2,2 

3. Évfolyamszorzók (Szkr-ben)  -  első évben: 1,2;  második évben: 0,8 

Adókedvezmény 
számítása 

4. Iskolai képzési napok száma -  90 nap (13. évfolyam); 15 nap (14. évfolyam)  →  Elszámolható éves 
munkanapok száma  -  254-90 = 164 nap / 254-43-15 = 196 nap (minden olyan munkanap, amelyen a 
tanuló nem az iskolában van alapozó képzésben vagy vizsgafelkészítésen)   

5. Egy napi adókedvezmény összege első évben  =  1,2M x 2,2 x 1,2 / 254  =  12 472 Ft 

6. Éves adókedvezmény első évben  =  12 472 Ft x 164  nap  = 2 045 408 Ft/fő 

7. Egy napi adókedvezmény összege második évben   =  1,2M x 2,2 x 0,8 / 254 = 8315 Ft  

8. Éves adókedvezmény második évben  =  8315 x 196 nap  =  1 629 740 Ft/fő 

9. Bizonyítvány megszerzésekor  + 20%  „bónusz”  =  (2 045 408  + 1 629 740) x 0,2  =  735 030 Ft/fő 

10. Képzés teljes adókedvezménye TAO  nélkül (22 hónap)  =  4 410 178 Ft 



Példa a képzési költségek összegének számítására érettségi utáni nappali 

rendszerű 2 éves szakmai oktatásban 

Alapszakma: Hegesztő  -  3 éves nappali rendszerű, közismerettel 

Tanulói munkabérek 

1. Legkisebb tanulói munkabér az első évben (szocho-mentes!)  -  702 800 Ft/7 hó/fő 

2. Legkisebb tanulói munkabér a második évben (10 hónap)  -  1 004 000 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. 

Egyéb felmerülő 
költségek 

3. Tanulók egyéb költsége (felelősségbiztosítás, étkezés, üzemorvos, eszköz stb.): 347 800 Ft/év 

Összköltség/év 
4. Tanulói éves költség az első évben: 702 800 Ft + 347 800 Ft = 1 050 600 Ft 

5. Tanulói éves költség a második évben: 1 004 000 Ft + 289 833 Ft= 1 293 833 Ft 

Egyenleg 

6. Egy tanulóra jutó egyenleg (bevétel - tanulói éves költség) az első évben:  
2 045 408 Ft – 1 050 600 Ft = 994 808 Ft/év 

7. Egy tanulóra jutó egyenleg (bevétel - tanulói éves költség) a második évben:  
1 629 740 Ft + 735 030 Ft – 1 293 833 Ft = 1 070 937 Ft/év 



Példa az oktatói kapacitás finanszírozására 

 
• Optimálisan 12 fő tanulónként két oktatónyi bérrel számolunk a tanítási hónapokra 
• Az oktatói bérköltség bruttó 800 000 Ft/hó („szuperbruttó” 940 000 Ft/hó)  
 
12 fő közismereti képzés nélküli szoftverfejlesztő tanuló esetében 
Szakirányú oktatás időtartama 15 hónap 
Oktatói bérköltség 15 hónapra: 15 x 940 000 Ft = 14 100 000 Ft 
Egyenleg: (2 065 745*12) - 14 100 000 = 10 688 940 Ft 
 
 

 



Együttműködési lehetőségek a szakirányú oktatás megszervezése során 

 
• Nem válik el az elmélet és a gyakorlat → a szakirányú oktatás egészét 

átveheti a vállalat 

• Új lehetőség: képzési tartalom „vásárlása” iskolától, ÁKK-tól vagy 
bármely partner cégtől 

• A szakmai oktatás időtartamának csökkentése beszámítással (elsősorban a 
felnőttoktatásban vagy második szakma esetében) 

• Iskola és vállalat közös feladata a felkészítés és a folyamatos mérés 

• Lehetőség van az ágazati alapoktatásban is az együttműködésre (felelősség 
az iskoláé) 

• Ágazati képzőközpontok létrehozása 

 
 



Vállalatok ösztönzése a duális képzésbe való bekapcsolódásra 

– Ágazati képzőközpontok létrehozásának lehetősége 
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Szakképzési 
Centrum 
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A RÉSZTVEVŐK MOTIVÁLTSÁGA, 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE  

OPTIMÁLIS 
FINANSZÍROZÁS 

MÓDSZERTANI TÁMOGATÁS ÉS 
SZAKMAI KONTROLL  

Hatékonyan működő 
Ágazati Képzőközpont 

 



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 

 
 
 



Ágazati képzőközpont – Klaszter modell  

Klaszter munkaszervezet  

nKft  

KKV 

KKV 
KKV 

TANULÓ Szakképzési munkaszerződés 

• Az ÁKK virtuális képzési helyet hoz létre. A 
tényleges képzés a tulajdonosok 
infrastruktúráján történik.  

• 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 képzés szervezés és 
koordináció valamint adminisztráció. 

• A szakképzési munkaszerződést az ÁKK köti 
meg, végzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. 

• A szakképzési hozzájárulás terhére tulajdonos 
cégek érvényesíthetik az adókedvezményt. 

• Együttműködési megállapodással az ágazati 
alapozó képzésben is részt vehet. 

• Előny: a klaszter tagok amennyiben önállóan 
nem rendelkeznek képzési feltételekkel, 
részképzést végezhetnek. Az általuk kiválasztott 
tanulókkal tanulmányi szerződést köthetnek.  



Ágazati képzőközpont – Klaszter modell  

Klaszter munkaszervezet  

nKft  

KKV 

KKV 
KKV 

          TANULÓ 

• Az ÁKK virtuális képzési helyet hoz létre. A tényleges 
képzés a tulajdonosok infrastruktúráján történik.  

• 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 képzés szervezés és 
koordináció valamint adminisztráció. 

• 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. 

• Együttműködési megállapodással az ágazati alapozó 
képzésben is részt vehet. 

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



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


