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 Miről fogunk ma beszélni? 
 

•Új szakképzési rendszer 
•Szakmajegyzék 

•Követelmények,tantervek 
•Lehetőségek a gyakorlati képzésben 

•Átmeneti időszakszabályai/szabályozatlanságai? 
•Szakképzési munkaszerződés 

•Mibe fog ez kerülni? 
 



 
 Miért volt szükség az új rendszerre? 

 

•Magas a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya 

•A szakmai képzés struktúrája nem elég rugalmas 

•Működése nem hatékony 

•A középfokú szakmai képzés –felsőoktatás 
kapcsolata nem működik 

•A szakmai tanárok tudása nem tudja követni 
technológiai fejlődést  

•A képzés nem kínál rugalmas tanulási 
lehetőséget 

•Nem a gazdaság igényeire fókuszált, 
hatékonysága alacsony 

 



 
 Változások a középfokú oktatásban 

2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról. 

 

A törvény célja - többek között- olyan szakképzési 

rendszer kialakítása, amely: 

• segíti a tudatos szakmaválasztást;  

• igazodik a XXI. század munkaerőpiaci követelményeihez; 

• a gyakorlati tanulásra épít, 

• a szakképzés és a gazdasági szféra közötti 

együttműködés erősítésére alapoz; 

• valós munkaerőpiaci esélyt és biztos megélhetést biztosító 

szakképzettséget ad. 

 

A törvény jelentős változásokat indukál az oktatás 

szemléletében, módszereiben, szervezésében. 







 
 Szakmajegyzék 

2020. szeptember 1-től  

•Országos Képzési Jegyzék (OKJ) –~ 800 szakma helyett 

 

•Szakmajegyzék -25 ágazat -175 szakma 

- tartalmazza a képzés idejét 

- választható szakmairányokat 

- szakmák digitális kompetencia szintjét 

 

•Új dokumentumok 

- Képzési és Kimeneti Követelmények –KKK -TEA alapon 

- Programtantervek -PTT 



 
 A szakképzést szabályozó dokumentumok 

Képzési és kimeneti 

követelmények 

KKK 

Programtanterv 

PTT 

Szakmai program 

Központi dokumentum 

Az iskola készíti. Egyes 

részeinek kidolgozásában 

részt vesz a duális képzőhely 

Központi dokumentum 



 
 KKK-k jellemzői 

Kimenet szabályozású – visszahat a tanítási folyamatra 

 

tanulási eredmény alapú (TEA) – kimenet szabályozás eszköze 

 

kimenetei követelményeket határoz meg – meghatározza a vizsgát és a 
tanítás-tanulási folyamatot 

 

a tanítás-tanulási utat nem határoz meg – képzési program 

lehetőség a képzések megújítására , minőségfejlesztésre 

 

Lehetőség és felelősség duális képzők számára!  



 
 Mi az a TEA? 

A Tanulási Eredmény Alapú megközelítés nem csak 
egy új pedagógiai technika 

•korszerű gondolkodásmód - az oktatóközpontú 
kultúrával szemben 

•tanulást és a tanulót helyezi a középpontba - a 
tananyag átadással szemben 

•tanuló által elért kompetenciafejlődés a lényeges - 
pusztán elméleti tudással szemben 

 
Értékorientáció, olyan szakember képzése, akivel mi 

is szívesen dolgoznánk! 



 
 A tanulási eredmény fogalma 

A tanulási eredmények egy adott szakterület önálló 
eredményes műveléséhez szükséges kimeneti 
követelményeket határozzák meg. 

 

Azt, hogy a tanuló az adott képzési szakasz végén: 

•milyen átfogó tudással rendelkezik 

•milyen feladatokat tud elvégezni 

•mennyire önállóan és felelősséggel képes ellátni 

•milyen attitűdök jellemzik 



 
 A tanulási eredmények kategóriái 



 
 A tanulási eredmények kategóriái 



 
 A TEA módszer előnyei 



 
 A TEA szemlélet kihívásai 



Az oktatást meghatározó dokumentumok 

Programtanterv (PTT) 

• A KKK alapján készül. 

• Tanulási területeket, azokhoz rendelt 

tantárgyakat és témaköröket ír elő.  

Programtanterv tartalmaz a helyi gazdasági környezethez 

igazodó szakmai célokra felhasználható szabad időkeretet 

(~20%) 



Az oktatást meghatározó dokumentumok 

Szakmai program 

• A programtanterv alapján készül. 

• A szakképző intézmény dolgozza ki, és teszi közzé honlapján. 

• Tartalmazza többek között: 

• a szakképző intézmény nevelési programját; 

• a szakképző intézmény oktatási programját; 

• a KKK és a PTT alapján konkretizált képzési programot. 

Képzési programot a duális képzőhelynek is készíteni kell. 



Utalás a módszertani megújulásra a törvényben: 

14. § (6) A szakképző intézmény szakmai programja 

tartalmazza a szakképző intézményben  alkalmazott 

sajátos pedagógiai módszereket, ideértve a 

projektoktatást is. A projektoktatás során a 

témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a 

tanulók érdeklődésére, a tanulók és az oktatók közös 

tevékenységére, együttműködésére épül a probléma 

megoldása és az összefüggések feltárása útján.  

(7) A szakképző intézmény valamennyi évfolyamát 

átfogó szakmai programot használ. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet 



 
 Hogyan készítsünk helyi tantervet? 

A gyakorlat során elvégzendő feladatok célja 
• munkavégzési és „puha” készségek fejlesztése 
• vállalat specifikus gyakorlati ismeretek  elsajátíttatása –
tanuló bevonása a cég tevékenységébe 
• oktató által segített egyéni munka 
• csapatmunka (pl. projektjellegű) munkavégzés  

 
A gyakorlati feladatok összeállításánál figyelembe kell venni a 

tanulók meglévő, megszerzett tudását! 
 

A tanulók NEM egyformák! 



 
 Vállalatok belépése a duális képzésbe 

 
•Kamarai ellenőrzés és képzési jogosultság 

      •IKK honlapján fordítókulcs -https://szakkepzes.ikk.hu/#uj 
 
•Előzetes kapcsolatfelvétel az iskolával, tanulókkal  
 
•Tájékoztató és tanuló kiválasztás  
         •előszerződés lehetősége 
 
•Duális képzés megkezdése 
          •alapvizsga után –szakképzési munkaszerződéssel -    munkaviszony 
          •vállalati és iskolai napok ≠ gyakorlat és elmélet 



 
 Szakképzési munkaszerződés - 

elvek 
 

• 2020. május 31. után kezdődött tanulói jogviszony mellett 

• a tanuló és a duális képzőhely között munkaviszony 

• a szakirányú oktatás kezdő napjától a szakirányú oktatás 
egészére - határozott időtartamra 

• a tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési 
munkaszerződéssel rendelkezhet 

• módosítását és felmondását írásba kell foglalni 

• tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják 



 
 Szakképzési munkaszerződés -szabályok 

Munkaidő idő 

•napi 8 óra, fiatal munkavállaló, a napi 7 óra 

•legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni  

•rendkívüli munkaidő nem rendelhető el 

 

Munkabér  

•minimum a minimálbér 60%-a  

•maximum a minimálbér 100%-a  

•évfolyam és tanulói teljesítmény függvénye 



 
 Szakképzési munkaszerződés -szabályok 

Szabadság  
•18 év alatt 45 munkanap/év, 18 év felett 30 munkanap/év  
•nyári szünetben legalább 15 munkanap 
 
Egyéb szabadnapok –iskolai napnak számítanak 
•érettségire felkészülés vizsgatárgyanként 4munkanap 
•szakmai vizsgára felkészülés legalább 15 munkanap 
egybefüggően 
 
Betegszabadság  
•15 nap azt meghaladó rész után táppénz 



 
 Szakképzési munkaszerződés - egyéb 
Egyéb juttatás: 

•dolgozókkal azonos juttatások-munkaruha, 
kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, 
egyéni védőfelszerelés, cafeteria 

•legfeljebb a tárgyév első hónapjának első 
napján érvényes kötelező legkisebb havi 
munkabér mértékéig 

•a ledolgozott napokra tekintettel arányosan 



 
 Szakképzési munkaszerződés - egyéb 

Társadalombiztosítás 
•a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a TB jogosultság 
szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül  
•a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,  
•munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít  
 
Személyi jövedelemadó 
•minimálbér erejéig adómentes 
 
Társasági adó  
•adózás előtti eredmény csökkentése a szakképzési munkaszerződés 
keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő 
tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján 
érvényes minimálbér 24%-val[TAO tv. 7.§(1) bekezdés i) pont] 
 



 
 Összehasonlítás 

 
Szakképzési munkaszerződés 
•Tanulói + munkajogi jogviszony 
•Munkabér 
•Kötelező juttatások 
•Feltöltés 
•10. évfolyamtól 
•15 éves kortól 
•Szabadság 
 
Tanulószerződés 
•Tanulói + biztosítotti  jogviszony 
•Tanulói pénzbeli juttatás 
•Adható juttatások 
•Kamarai nyilvántartás 
•9. évfolyamtól 
•14  éves kortól 
•Pihenőnap + szünet 



 
 Szakirányú oktatás a vállalkozásnál 



 
 Együttműködés a cégek között  

Teljesítési megbízott 
•a régi formában és megkötésekkel megszűnik 
•akár 100%-ra is lehet együttműködést kötni 

•jelenleg nincs kikötés amegállapodás tartalmára 
•polgári szerződés 

•szakma–azon belül oktatott tananyag egység 
•oktatás időtartama 

•tanulók száma 
•költségek megosztása 

 
Lehetőségek 

•ágazati képzőközpont,vállalati képzőközpont,tudásközpont 



 
 Ágazati képzőközpont 



 
 Jogszabályok 

 
•2019.éviLXXX.Törvény a szakképzésről 
•12/2020.(II.7.)Korm.Rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
•2019.éviCXII.törvény a szakképzésről szóló 2019.évi LXXX. törvény hatályba 
lépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 
•13/2020.(II.7.)Korm.rendelet a szakképzésről szóló 2019.évi LXXX. Törvény 
hatályba lépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről 
•2011.évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról 
•2013.évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 
•2012.éviI. Törvény a munkatörvénykönyvéről 
•2019.évi CXXII. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,valamint 
ezen ellátások fedezetéről 
•2018.éviLII. Törvény a szociális hozzájárulási adóról 
•319/2020.(VII.1.)Korm.rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 12/2020.(II.7.)Korm.rendelet módosításáról 



 
 Köszönöm a figyelmet 


