
2020. szeptember 17.

Újdonságok a megújuló 

szakképzésben

Pölöskei Gáborné

helyettes államtitkár



Oktatási rendszer

Felnőttek képzése

Köznevelés Felsőoktatás Szakképzés

A magyar oktatási rendszer pillérei



• A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

• A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló

12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet
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Szakképzés megújul:

Ágazati alapvizsga

Technikus vizsga= emeltszintű 
érettséginek számít

 Szerkezetében

Tartalmában

Duális képzés 
módszertanában

Támogatási rendszere

Technikum

Szakképző

Programtanterv

Képzési és Kimeneti Követelmények

Tanulásszervezés



Szakképzési és munkaerő-piaci 

képzés új rendszere

Szakképzés

Szakmai 
oktatás

Szakmai 
képzés

• Kikerült OKJ képzések
• Szabályozott szakmák
• Egyéb képzések

Munkaerő-piaci képzés

Felnőttek 
képzése 

• 174 féle 
alapszakma

Szakképzési törvény
Felnőttképzési 

törvény



Munkavállalók képzése az iskolában 

Szakképző Intézmény

Technikum Szakképző Iskola

• Közismereti oktatás nincs

• Rugalmas képzési idő:

o Esti képzésben 60%-os óraszámmal, 

o E-learning, konzultációk, vegyes csoportok

o Akár fele képzési időben is  szervezhető

o Előzetes tudás beszámításával  a képzés tovább 
rövidíthető (akár fél évre)

• Ingyenes

• Képzési szerződés keretében 



Munkavállalók továbbképzése munkaerő-piaci 

képzési rendszer

Szakképzés

Szakmai oktatás Szakmai képzés
 Szakképzettséget ad

 tanúsítvány

Munkaerő-piaci képzés

 Szakképesítést ad, 
 Képesítő bizonyítványt szerez
(Államilag elismert bizonyítvány)

Pl. szabályozott szakmák 

Akkreditált 
Vizsgaközpontok

programkövetelmény



Hol léphet be a vállalat a képzésbe, 

támogatva a képzést

Szakmai 
vizsga

Szakmai 
vizsga

O

MI



Duális képzés



Technikusi képzés  „keresztmetszetben”

Ágazati alapvizsga

Érettségi

Technikusi vizsga

Előrehozott érettségi 
vizsga

10. 12. 13.

évfolyam

9. 11.

Szakmai képzés duális partnernél

Gyakorlati képzés  tanműhelyben

Közismereti órák



Szakképző képzése  „keresztmetszetben”

Ágazati alapvizsga

Szakmai vizsga

10. évfolyam9. 11.

Szakmai képzés 
duális partnernél

Gyakorlati képzés 
tanműhelyben

Közismereti órák



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.



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 

(évfolyamszorzót befolyásolja)

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

• Lehetőség van az ágazati alapoktatásban is az együttműködésre 

(felelősség az iskoláé)



Duális képzés

Átlagos képzési önköltség (költségvetési törvényben)  

 1 200 000 Ft/év/fő

Szakma súlyszorzója (Szkr-ben) 

 2,2 - 2,85

Évfolyamszorzók (Szkr-ben) 

 első évben: 1,2;  második évben: 0,8

+ adókedvezmény számítás



További tájékoztatások várhatók a 

duális partnerek részére

www.IKK.hu

MKIK

Szakképzési 
Centrumok

http://www.ikk.hu/


Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


