
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

H-6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Tel: 0036-76/501-515, Fax: 0036-76/501-538 

Honlap: www.bkmkik.hu 

 

1 

Tájékoztató a szakképzést érintő, 2018. január 1-jén hatályba lépett 

törvényváltozásokról 

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény (továbbiakban: Szht.) és a szakképzésről szóló 

törvény (továbbiakban: Szt.) módosításai többek között a következő területeket érintik: 

1. Főtevékenységként gyakorlati képzőket, illetve az egyéni vállalkozókat, mikro-vagy 

kisvállalkozásokat érintő változások 

Megszűnt a főtevékenységű képzők definíciója az Szht.-ban, e fogalom helyét átvette a kis- és 

közepes vállalkozásokról, valamint az egyéni vállalkozásokról szóló új rendelkezés. A kamara 

igazolása nélkül továbbra is csak legfeljebb 12 tanulószerződéssel rendelkezhetnek a gazdálkodó 

szervezetek. Ebbe a számba azonban nem kell beleszámítani a halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat. (Szt. 43. § (7) és 92/E § (2)) 

A jövőben nem szűnnek meg automatikusan a 9. évfolyamos tanulók tanulószerződései a 

főtevékenységű képzők esetén. (Szt. 42. § (2a) hatályon kívül) 

2. Lehetőség tanuló-előszerződés kötésére  

A tanuló-előszerződés célja, hogy még a tanulószerződés megkötése előtt szorosabb kapcsolatot 

épüljön ki a tanuló és a leendő gyakorlati képző szervezete között. A tanuló-előszerződés 

kötésére az első szakképzési évfolyamot megelőző évfolyam október-április időszakában 

kerülhet sor. (Szt. 47/A. §) 

3. Lehetőség a szakgimnázium 11-12. évfolyamain tanulószerződés megkötésére 

A jelenlegi rendszerben a szakgimnáziumban tanulók a 9. évfolyamtól egészen a 12. évfolyam 

végéig az ágazati közös tartalom mellett egy érettségivel megszerezhető szakképesítést is 

tanulnak. (Szt. 42. § (2)) 

A szakgimnázium 11-12. évfolyamán köthető tanulószerződésekkel kapcsolatban a jogszabály 

két jelentős feltételhez köti a kötés lehetőségét. A gyakorlatnak 

- a szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésre kell 

irányulnia, és  

- tanévenként átlagosan legalább kétszázötven órát meg kell haladnia.  

4. Kibővül a tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervek, szervezetek köre 

A szociális és pedagógiai szakképesítésekben lehet tanulószerződést kötni pl. óvodákkal és 

iskolákkal is. (Szt. 43. § (2)) 

5. Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése évismétlés esetén 

A jogszabály egyértelművé teszi, hogy a tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles 

teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette. (Szt. 26. § (6a)) 

6. A gyakorlati oktatói képzés és vizsga 

Célja, hogy a gazdálkodó szervezeteknél dolgozó szakemberek szélesebb köre számára tegye 

lehetővé a tanulók képzéséhez célzottan szükséges ismeretek megszerzését és ennek révén a 

gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódást. A jogszabály-módosítás értelmében kamarai 

gyakorlati oktatói képzést és vizsgát kell majd teljesíteni a gyakorlati oktatóknak, kivéve, ha 

valaki mestercímmel bír, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, illetve betöltötte a 60. 

életévét. 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés a gazdasági kamara által, az iskolai rendszerű 
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szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő 

tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakemberek számára szervezett képzés, amely a gazdasági kamara által 

szervezett, tanúsítvány kiadásával végződő vizsgával zárul. 

A képzés során a leendő szakoktatók a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott 

szakképesítés komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéséhez szükséges alapvető 

adminisztrációs, pedagógiai, szociálpszichológiai és kommunikációs ismereteket sajátítanak el. 

Bár a törvénymódosítás hatálybalépése 2018. január 1., a kamarai gyakorlati oktatói végzettség 

megléte – a jogszabály egyik átmeneti rendelkezés értelmében – először a 2019/2020-as tanévtől 

lesz követelmény. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó 

gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként – azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 

mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelős miniszter nem adta ki – 2019. szeptember 

1-jéig olyan személy is részt vehet, aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával nem rendelkezik. 

Természetesen az alapfeltételeknek ezen szakoktatónak addig is meg kell felelnie (szakmai 

végzettség, gyakorlat, büntetlen előélet, stb.). (Szt. 31. § (1) b) pont) 

7. Ágazati készségtanácsok megalakulása 

A munkáltatói igények egyre dinamikusabb változása és ágazatonkénti differenciálódása 

szükségessé tette, hogy a gazdasági szereplők a korábbiaknál közvetlenebbül 

bekapcsolódhassanak a szakképzés szabályozási rendszerébe. Ennek érdekében rendelkezik a 

törvény az ágazati készségtanácsok megalakításáról és a működésük alapvető kereteinek 

meghatározásáról. Figyelemmel kísérik a szakképzési szerkezet fejlesztését, a különböző 

gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat. Javaslatot tehet az Országos 

Képzési Jegyzék módosítására, a képzési tartalmak korszerűsítésére, a szakképzési rendszer 

működtetésére. 

Az ágazati készségtanácsokra vonatkozó rendelkezések 2018. július 1-jén lépnek hatályba. (Szt. 

80. §, 88 (3) i) pont) 

8. A finanszírozással kapcsolatos változások 

A tanulószerződés kötésére jogosult ún. egyéb szervek, szervezetek együttműködési 

megállapodás után is közvetlenül megkaphatják az állami támogatást. Ehhez mindössze annyit 

kell tenniük, hogy – a tanulószerződéses támogatáshoz szükséges lépéssel teljesen azonos módon 

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára bejelentik: a szakképzési hozzájárulást 

együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzéssel teljesítik. (Szht. 2.§ (1) 

h) pont) 

Az ún. 5%-os képzés esetén megvalósuló teljesítési megbízotti jogviszony keretében a 

tanulószerződéses gyakorlati képző szervezet biztosítja a tanuló számára a tanulói pénzbeli 

juttatást és őt terhelik a kifizetés járulékai. (Szht. 8.§ (5a)) 

Oktatói csökkentő tétel igénybevétele 

Fontos finanszírozási változás, hogy az ún. gyakorlati oktatói kiegészítő csökkentő tételt minden 

olyan képző figyelembe veheti, aki kis- vagy közepes vállalkozásnak minősül. (Szht. 8.§ (1a) b) 

pont) 

A tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel igénybevételével kapcsolatban, a 

jogszabályban leírt feltételek teljesülése esetén (nem egyéb szervezet, kizárólag gyakorlati 

képzési célt szolgáló tanműhelyben, a 9. évfolyamon tanműhelyben oktatott tanulószerződéses 

tanulók tekintetében) bármely gyakorlati képzőt megilleti. (Szht. 8.§ (1a) b) pont) 


