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Miről lesz szó az előadáson?

• A köznevelési jogszabályok kötelező alkalmazása a szakképző és a 
többcélú szakképző intézményekben

• A 2022/2023. tanévet érintő változások a szakképző intézményekben a 
szakképzési törvény felmenő rendszerű hatályba léptetése révén 
(szakképzési hozzájárulás, duális képzőhelyek nyilvántartása, intézményi és 
képzőhelyi minőségirányítási rendszer kialakítása) 

• Tartalmi szabályozók köre: a programkövetelményre vonatkozó nóvumok 

• A fenntartói irányítást érintő változások (felsőoktatási intézményi 
fenntartás hatásköri szabályai, szakképzési centrumok) 

• Jogtechnikai jellegű normapontosítás a kollégiumi felvételre vonatkozó 
szabályok, valamint a tanítási év közbeni szüneteket érintő változások 
tekintetében (tanügyigazgatási aspektus) 



Miről lesz szó az előadáson?
• Változások a szakképzés finanszírozása terén (a duális képzőhely által a 

szakirányú oktatáshoz igénybe vehető támogatás, a képzési hitel, a 
foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap 
képzési alaprészének felhasználása, szakképzési hozzájárulás) 

• A szakképző intézményeket érintő foglalkoztatási tárgyú változások

• Újdonság a szakképzésben részt vevők személyes adatainak kezelése terén

• A szakképzési törvény végrehajtási rendeletének új eljárási normái 
(programkövetelmények, akkreditált vizsgaközpontok, fenntartói irányítás, 
záradékszöveg, műhelyiskola, szakképzési centrum gazdálkodása, tanulók 
juttatásai, szakképzési munkaszerződés, vizsgarendszer, finanszírozás) 

• A veszélyhelyzet szabályozási specifikumai a tanévi feladatok tekintetében

• Koherencia teremtő változások (köznevelés, központi államigazgatás, 
területi közigazgatás-szervezés) 



Szabályozási háttér 
Törvényi szintű szabályozás:

• 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.)

• 2021. évi L. törvény az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések 
érdekében szükséges törvénymódosításokról

• 2021. évi LXXXIII. törvény egyes törvényeknek a szakképzéssel és a 
felnőttképzéssel összefüggő módosításáról

• 2021. évi CXXXI. törvény a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi 
emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes 
más intézkedésekről

• 2021. évi CXLVII. törvény az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő 
törvények módosításáról



Szabályozási háttér 
Törvényi szintű szabályozás (folyt.): 

• 2022. évi IV.  törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

• 2022. évi XXII. törvény a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításáról

Rendeleti szintű szabályozás: 

• 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról (Szkr.)

• 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a 
szakképzéssel összefüggő módosításáról



Szabályozási háttér 
Rendeleti szintű szabályozás (folyt.): 

• 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a 
szakképzéssel összefüggő módosításáról

• 12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

• 54/2022. (II. 23.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

• 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a 
kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

• 410/2022. (X. 24.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról



Kapcsolódó háttérjogszabályok 
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)  

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

• 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

• 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Onytv.)

• 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról (Kit.)  

• 2021. évi IX. törvény a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványokról

• 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek 
összehangolásáról



Kapcsolódó háttérjogszabályok 
• 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről  

• 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a személyügyi központról és a 
Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel 
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 

• 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet a programkövetelménnyé nyilvánítással 
összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

• 182/2022. (IV. 24.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről (Hkr.)

• 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet egyes intézmények veszélyhelyzeti 
működéséről

• 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 



Fókuszban a szakképzés ágazati 
kerettörvénye

• Kihirdetve: 2019. november 28. 

• Jogforrás: Magyar Közlöny 2019/191. 

• Hatályba lépés: 2020. január 1. (felmenő rendszerben) 

• Hatályos módosítások (2020.01.01-2022.05.25): 

 12 törvény által proponált változások

 10 hatályba léptető módosítási időpont alkalmával

érintették a szakképzési törvény textusát tételes normaszöveg-beiktatás, 
érdemi és technikai dereguláció, koherencia teremtő pontosítások, valamint 
jogtechnikai jellegű, szövegjobbító célú, továbbá nyelvtani-nyelvhelyességi 
korrekciók formájában.  



Egységes végrehajtási rendelkezés:  a 
szakképzési törvény végrehajtási 

kormányrendelete
• Kihirdetve: 2020. február 7. 

• Jogforrás: Magyar Közlöny 2020/20. 

• Hatályba lépés: 2020. február 15. (felmenő rendszerben) 

• Hatályos módosítások (2020.02.15-2022.11.01): 

 11 kormányrendelet által proponált változások

 14 hatályba léptető módosítási időpont alkalmával

érintették a szakképzési kormányrendelet textusát tételes normaszöveg-
beiktatás, dereguláció, koherencia teremtő pontosítások, valamint 
jogtechnikai jellegű, szövegjobbító célú korrekciók formájában.  



A köznevelési jogszabályok kötelező 
alkalmazása a szakképzésben

• A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei előírásait kell alkalmazni a 
szakképző intézményekben az alábbi szabályozási területeken:  

1. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és sajátos 
nevelési igényű tanulók státuszának megállapítása [Szkt. 7. § 1. és 5. 
pont], 

2. szakképző intézmény tizedik évfolyamán tanulók szövegértési és 
matematikai eszköztudása fejlődésének felmérése [Szkr. 181/A. §], 

3. többcélú szakképző intézményben köznevelésialapfeladat-ellátásra
meghatározott pedagógus-munkakörök [Szkt. 40. § (1) bek. d) pont],

4. szakképző intézmény tanulóinak kollégiumi és externátusi elhelyezése 
[Szkt. 59. § (2) bek.],



A köznevelési jogszabályok kötelező 
alkalmazása a szakképzésben

• A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei előírásait kell alkalmazni a 
szakképző intézményekben az alábbi szabályozási területeken (folyt.):  

5. a tanév helyi rendjének meghatározása a szakképző intézmény 
munkatervében a köznevelésért felelős miniszter tanév rendjéről kiadott 
rendelete szerint [Szkt. 34. § (2) bek.],

6. az ágazati alapvizsga követelményeire való tekintettel a közismereti 
tantárgyak témaköreinek, tartalmának és óraszámainak az egyes 
évfolyamok közötti átcsoportosítása a heti időkeret és a 
tananyagtartalom megtartásával [Szkt. 73. § (2) bek.], 

7. szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás kifutó jelleggel 
történő megszervezése [Szkt. 125. § (1) bek.],

8. szakképző intézmény tanulójának tankötelezettsége [Szkt. 53. § (2) bek.], 



A köznevelési jogszabályok kötelező 
alkalmazása a szakképzésben

• A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei előírásait kell alkalmazni a 
szakképző intézményekben az alábbi szabályozási területeken (folyt.):  

9. kiskorú nem magyar állampolgár tankötelezettsége és annak szakképző 
intézményben történő teljesítése [Szkt. 121. § ], 

10. érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása [Szkt. 92. § (4) bek.], 

11. érettségi vizsga vizsgabizottsága és a független vizsgabizottság döntése  
elleni fellebbezés [Szkt. 39. § (1) bek.], 

12. állami szakképző intézmény oktatójának köztestületi tagsága [Szkt. 47. §
(3) bek.],  

13. a tanítás nélküli munkanapok számának megállapítása [Szkr. 109. § (5) 
bek.], 



A köznevelési jogszabályok kötelező 
alkalmazása a szakképzésben

• A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei előírásait kell alkalmazni a 
szakképző intézményekben az alábbi szabályozási területeken (folyt.):  

14. többcélú szakképző intézmény köznevelési alapfeladatot ellátó 
intézményegységében az alapfeladat megszervezésének szakmai tartalma 
és az annak oktatásához szükséges végzettségi, képzettségi és munkaköri 
követelmények [Szkt. 127. § (4) bek.],

15. tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése [Szkr. 121. §],  

16. oktatási azonosító szám kiadása, változásbejelentés, pénzügyi és 
gazdasági adatok nyilvántartása, egyes adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése [Szkr. 345. §], 

17. az oktatón kívüli további, nevelő-oktató munkát végzők végzettségi és 
szakképzettségi követelményei [Szkr. 134. § (7) bek.], 



A köznevelési jogszabályok kötelező 
alkalmazása a szakképzésben

• A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei előírásait kell alkalmazni a 
szakképző intézményekben az alábbi szabályozási területeken (folyt.):  

18. az általános iskola tanulóinak a szakképző intézménybe általános vagy 
rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvétele a köznevelési 
törvény generális végrehajtási rendelete és a köznevelésért felelős 
miniszter tanév rendjéről szóló rendelete alapján történik azzal, hogy 
gimnázium és középfokú iskola alatt szakképző intézményt kell érteni 
[Szkr. 148. § (1)-(2) bek.]. 

• Az egységes jogalkalmazás és jogértelmezés célját szolgálják a köznevelési és 
szakképzési ágazati szabályozók közötti koherencia megteremtését célzó 
normaszöveg-módosítások, amelyek jogtechnikai pontosításokként kerülnek 
átvezetésre - folyamatos jelleggel - a szakképzési joganyagba.   



A 2022/2023. tanévet érintő változások a 
szakképzési törvény felmenő rendszerű 

hatályba léptetése révén
• 2022. szeptember 1. napjától duális képzőhelyként csak az a gyakorlati képzést 

folytató szervezet vehet részt a szakirányú oktatásban, amely a gazdasági 
kamara által 2022. augusztus 31-ig ex officio felülvizsgált közhiteles hatósági 
nyilvántartásban szerepel [Szkt. 125. § (6) bek.]. 

• A 2022/2023. tanév a szakképző intézmény és a duális képzőhely által kialakított 
minőségirányítási rendszer alkalmazásának első éve, melynek visszacsatolásait 
a 2023/2024. tanév tervezésekor a szakmai munkába be kell építeni [Szkt. 127. §
(3) bek.].  

• 2022. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi normák – a 
2021. évi adóévet érintő kivételi szabályban foglaltak kivételével – nem 
alkalmazhatók [2021:LXXXIII. tv. 39. § 17. pont, Szkt. 128. § (4) bek.]. 



A szakképzési hozzájárulás megállapítására, 
bevallására és megfizetésére vonatkozó 

kivételi szabály a jogintézmény kivezetésével 
összefüggésben 

• Az Szkt. 2021. december 31-én hatályos 108. §-ban foglaltakat 2022. január 1. 
napját követően is – alkalmazni kellett azzal, hogy az adóelőleget 2021. december 
hónapra nem kellett fizetni, továbbá a 2021. adóévben befizetett előleg és a 
2021. adóévre vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. január 12-éig 
kellett megfizetni, illetve visszaigényelni. 

• A szakképzési hozzájárulásból 2022. január 31-éig befolyt bevétel a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot illeti meg.

• Jogforrás: a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más 
intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény 11. §



A tartalmi szabályozók köre: a 
programkövetelményre vonatkozó nóvumok 

• 2022. január 1. napján hatályba lépett szabály értelmében a programkövetelmény-
re, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki 
javaslatot tehet. Az eljárásban az ügyintézési határidő három hónap, és a 
Kormány a szakképzési törvény végrehajtására kiadott rendeletében 
meghatározottak szerinti szakértő kirendelése kötelező [Szkt. 13. § (3a) bek.]. 

• A Kormány rendeletben határozza meg a szakértők bevonásával és a szakértői díjjal 
kapcsolatos szabályokat [Szkt. 123. § (2) bek. 3. pont]. 

• 2022. február 1. napjától mindez kiegészül azzal, hogy a kérelmező ügyfél a 
programkövetelmény nyilvántartásba vétele, annak módosítása és törlése iránti 
eljárásért – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – igazgatási szolgáltatási díjat 
fizet [2021:CXLVII. tv. 37. § a) pont]. 

• Az igazgatási szolgáltatási díjat a szakképzésért felelős miniszter rendeletben 
határozza meg [Szkt. 123. § (3) bek.]



A tartalmi szabályozók köre: a 
programkövetelményre vonatkozó nóvumok 

• A programkövetelmények nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartásba vétel 
módosításáról, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló eljárásba a 
szakképzésért felelős miniszer szakértőként az IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen Működő  Részvénytársaságot és az ágazati készségtanácsot 
vonja be [Szkr. 17. § (2) bek.]. 

• A szakértői szakvéleményt a szakértőként felkért szerv által foglalkoztatott vagy 
felkért, az adott ágazatban kiemelkedő elméleti felkészültségű vagy az adott 
ágazatban legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező személyek 
véleménye alapján kell elkészíteni. A szakvéleményért a szakirányú oktatás 
központi költségvetési törvényben meghatározott egyhavi önköltségi 
összegének százötven százaléka jár szakértői díjként [Szkr. 17. § (3) bek.]. 

• Az eljárásban a Kormány adott ágazatért felelős tagja és a felnőttképzésért 
felelős miniszter véleményét ki kell kérni [Szkr. 17. § (4) bek.]. 



A fenntartói irányítást érintő változások 
a felsőoktatási intézményi fenntartás és 
a szakképzési centrumok tekintetében 

• 2022. január 1. napján hatályba lépett új szabály szerint a nem állami 
felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói irányítási hatásköreit 
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. 
törvény 20. §-a szerinti közfeladat-finanszírozási szerződés ilyen rendelkezése 
esetén gyakorolhatja [Szkt. 27. § (3) bek.].   

• A 2022. év költségvetési év második félévének első napjától a szakképzési 
centrum felett az Áht. 9. § f) pontjában foglalt költségvetési szerv 
döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való 
utasítás irányítási hatáskörét is a szakképzésért felelős miniszter 
gyakorolja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal mint 
középirányító szerv helyett [Szkr. 77. § (2) bek.].    



A fenntartói irányítást érintő változások 
a felsőoktatási intézményi fenntartás és 
a szakképzési centrumok tekintetében 

• A szakképzési centrumok részeként működő szakképző intézményekben a 
kancellár fenntartói irányítási hatáskört gyakorol 

 a térítési díj és a tandíj szabályainak, valamint az adható kedvezmények 
feltételeinek meghatározása és 

 a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében, 
melynek keretén belül négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a 
szakképző intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét és 
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a szakképző intézmény 
gyermekvédelmi tevékenységét és a tanulóbalesetek megelőzése érdekében 
tett intézkedéseket [Szkr. 78. § (1) bek. b) pont bb) alpont]. 

• Hatály: 2022. július 1. 



Kitérő: a fenntartói irányítás hatáskörei a 
köznevelésért felelős miniszter által 
fenntartott szakképző intézmények 

tekintetében 
• Változatlan szabály szerint a köznevelésért felelős miniszter a szakképzésért 

felelős miniszter által az állam nevében alapított állami szakképző intézmény 
fenntartója lehet, amely tekintetében a tankerületi központ gyakorolja a 
következő irányítási jogköröket:  

 a térítési díj és a tandíj szabályainak meghatározása, 

a szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 

 a négyévenkénti komplex intézményi ellenőrzés, 

 a szakmai munka eredményességének értékelése és

 a tanévenkénti vezetői beszámolóra való kötelezés [Szkr. 91/A. §].  



A kollégiumi felvételre és a szakirányú oktatás 
rendjére vonatkozó megváltozott szabályok a 

tanítási év terminusával kapcsolatban
• A tanuló a szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi 

felvételét, valamint externátusi elhelyezését a köznevelési jogszabályok szerint 
azzal, hogy a tanítási évben – ideértve az évközi szünetek idejét is – és a tanítási 
éven kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket 
kivéve – nem kötelezhető [Szkt. 59. § (2) bek.]. 

• Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a tanítási évben teljesítendő 
szakirányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési 
munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével – szakirányú 
oktatás nem szervezhető [Szkt. 77. § (2) bek.]. 

• Koherencia: köznevelés – szakképzés

• Kodifikációs pontosítás: szorgalmi időszak → tanítási év 



Változások a szakképzés finanszírozása 
terén 

• A szakképzési hozzájárulásról rendelkező törvényi és rendeleti normák érdemi 
deregulációra kerültek 2022. január 1. napján:

 Szkt. 23. alcím, 123. § (2) bek. 40.a, 45, pont, 128.§ (5)-(6) bek. [2021:LXXXIII. tv. 
38. § c) pont, 39. § 17., 31. pont]

 Szkr. XLI. Fejezet [380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 58. § 87. pont, 59. § 21., 23. 
pont]  

• Kivétel: Szkt. 128. § (4) bek. /108. §/ (adóigazgatási aspektus)

• A törvénymódosítás a szakképzési munkaszerződést, illetve hallgatói 
munkaszerződést munkáltatóként megkötő adóalany számára a 2022. 
adóévtől a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési 
hozzájárulás kapcsán a bruttó kötelezettség tekintetében érvényesíthető 
kedvezmények igénybevételét [2021:LXXXIII. tv. 36. § előterjesztői indokolása]. 



Változások a szakképzés finanszírozása 
terén 

• A duális képzőhely által a szakirányú oktatáshoz igénybe vehető támogatás új 
szabálya szerint a duális képzőhely a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben 
meghatározottak szerint jogosult a szakirányú oktatás arányosított önköltsége 
alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésére [Szkt. 109/A. §].   

• Az adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont igazolást állít ki a 
tanuló, felnőttképzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról, és azt a 
duális képzőhely számára megküldi [Szkr. 332/D. §] 

• A 2022. adóév első napján lépett hatályba az Szkt. képzési hitelről szóló 
rendelkezése, mely kimondja, hogy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 
számára a Diákhitel Központtal együttműködési megállapodást kötött szakképző 
intézménnyel vagy felnőttképzővel a három hónapot meghaladó szakmai 
oktatásra, illetve képzésre irányuló tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyhoz 
kapcsolódóan az állam biztosítja a képzési hitel igénybevételét [Szkt. 109/B. §].  



Változások a szakképzés finanszírozása 
terén 

• A Kormány rendeletben határozza meg a képzési hitel igénybevételének részletes 
feltételeit és eljárási szabályait, a hitelszerződés megkötésének, a képzési hitel 
kamata meghatározásának, igénylésének, folyósításának, törlesztésének, 
előtörlesztésének, támogatásának, záró elszámolásának, megszűnésének, továbbá 
felmondásának részletes szabályait, az együttműködési megállapodás 
megkötésének és felmondásának részletes szabályait, valamint a képzési 
hitelrendszer működtetésének részletes szabályait [Szkt. 123. § (2) bek. 30. pont]. 

• A képzési hitel a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló esetén 
a képzési díj önerővel csökkentett részének tanulmányi évre vetített mértékéig, a 
felnőttképző által szervezett szakmai képzéshez, szakmai oktatáshoz 
kapcsolódóan a képzési díj önerővel csökkentett mértékéig, de legfeljebb 500 000 
Ft összegben vehető fel.    

• A képzési hitel folyósítása a tanulói, illetve a felnőttképzési jogviszony 
szüneteltetésének időtartamára nem jár. 



Változások a szakképzés finanszírozása 
terén 

• Jogtechnikai pontosítás révén került korrekcióra a foglalkoztatási programokkal 
kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alrészének felhasználására 
vonatkozó szabály, melynek értelmében Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési 
alrésze tartalmazza a szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, a 
szakképzés megszervezéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtható 
támogatások, valamint a szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj és 
egyszeri pályakezdési juttatás kifizetésének előirányzati fedezetét [Szkt. 110. §
(1) bek.]. 

• Kapcsolódó jogszabályok: 

 a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 

 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

 a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet



A szakképző intézményeket érintő 
foglalkoztatási tárgyú változások: 

közszolgálati HR-platform
• A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével összefüggésben a munkáltató 

jogszabályban meghatározott feltételekkel igénybe veheti, és foglalkoztatottjai 
számára nyújthatja a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 
személyügyi központ Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszere 
által nyújtott szolgáltatásokat [Szkt. 40. § (3) bek.].

• A Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszer a személyügyi központ 
által a kormánytisztviselők és más foglalkoztatási jogviszonyokban álló 
alkalmazottak és munkáltatók részére térítésmentesen nyújtott szolgáltatások 
összessége, mely módszertani támogatást, szakrendszert, elemző felületet foglal 
magába [Kit. 280. § (1) bek. 20a. pont].  

• A Kormány személyügyi központként a Miniszterelnöki Kormányirodát jelölte ki 
[Hkr. 8. § (3) bek. b) pont]. 



Újdonságok a szakképzésben részt 
vevők személyes adatainak kezelése 

terén 
• A szakképző intézmény a vele jogviszonyban álló tanuló tanulói 

jogviszonyával és szakképzési munkaszerződésével kapcsolatos személyes 
adatait kezeli, és továbbítja az állami adó- és vámhatóság felé. Az állami adó-
és vámhatóság a szakképzési munkaszerződésben álló tanulók szakképzési 
munkaszerződéssel összefüggésben keletkezett egyes személyes adatait a
szakképzés információs rendszerét működtető szakképzési államigazgatási 
szerv számára havi rendszerességgel átadja a szakképzés irányításával és 
ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása céljából [Szkt. 114. § (1a) bek.]. 

• A szakképzés információs alrendszerének a tanulók és a képzésben részt vevő 
személyek nyilvántartása kiegészült az érintett legmagasabb iskolai 
végzettségével és szakképesítésével, illetve szakképzettségével kapcsolatos 
adatokkal [Onytv. 1/A. mell. II. rész u) alpont].



A szakképzési törvény normaszövegét érintő 
jogtechnikai jellegű, szövegjobbító és 

koherencia teremtő módosítások
• Pontosításra került a szakképzési tankönyvvé nyilvánítási eljárásban a 

szakvélemény terminusa, mely az új szabály szerint: szakértői szakvélemény 
[Szkt. 123. § (2) bek. 39.b pont]. 

• Az egyértelműsítés célját szolgálja az a normaszöveg-módosítás, melynek 
alapján a nem állami szakképző intézményfenntartó által 2021. szeptember 
1. előtt kötött fenntartói megállapodás alapján a központi költségvetés által 
nyújtott támogatás összesített keretösszege 2024. augusztus 31-ig nem 
lehet magasabb a 2021. augusztus 31. napján hatályos szabályok szerint 
igénybe vehető összegnél [Szkt. 127. § (2) bek.].    

• A köznevelésért felelős miniszter szöveg lépett 2022. május 25-én az 
oktatásért felelős miniszter szöveg helyébe [Szkt. 34. § (2) bek., 212. §, Szkr. 
91/A. §, 149. § (3) bek.]. 



A szakképzési törvény normaszövegét érintő 
jogtechnikai jellegű, szövegjobbító és 

koherencia teremtő módosítások
• 2022. május 25. napjától a Kormány szakképzésért felelős tagja a kultúráért és 

innovációért felelős miniszter lett a korábbi innovációért és technológiáért 
felelős reszort egyidejű megszűnésével [Hkr. 128. § 3. pont].

• Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása (2022. július 19.) a megye 
elnevezést 2023. január 1. napjától vármegye elnevezésre rendelte 
megváltoztatni. 

• A területi közigazgatás-szervezés alaptörvényi szabályának módosítása révén 
kerül korrigálásra az Szkt. 125. § (10) bekezdésének a) pontja [Szkt. 2023. január 
1-jén hatályba lépő 11. módosítása].      

• Módosító jogszabály: a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes 
kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik 
módosításával összefüggő módosításairól szóló 2022. évi XXII. törvény



A különleges jogrend keretében kihirdetett 
veszélyhelyzet tanév megszervezését érintő 

egyes specifikumai 
• A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. 

törvény 76. § (1) bekezdésének 2022. november 1. napján hatályba lépett h) 
pontja értelmében a Kormány rendeletben az összehangolt védelmi 
tevékenység elrendelése esetén elrendelheti a köznevelésre, felsőoktatásra, 
szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó kiegészítő szabályok 
alkalmazását. 

• A szakképző intézménynek a honvédelmi intézkedési tervét át kell dolgoznia 
az Alaptörvény 2022. november 1. napján hatályba lépett új különleges jogrendi 
normáinak megfelelően (a korábbi hat helyett három különleges jogrend 
rendelhető el jelenleg: hadiállapot, szükségállapot, veszélyhelyzet).  

• Feladatkijelölő jogszabály: 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a) 
pont    



A különleges jogrend keretében kihirdetett 
veszélyhelyzet tanév megszervezését érintő 

egyes specifikumai 
• A 2022/2023. tanévben a tanulónak két alkalommal kell legalább hat összefüggő 

napból álló tanítási szünetet biztosítani /contra legem Szkt. 34. § (3) bek./ 
[368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.].  

• A 2022/2023. tanévben az őszi szünet nem adható ki [368/2022. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 1. § (4) bek.].  

• A 2022/2023. tanítási év utolsó napja 2023. június 16. (péntek) /contra legem 
Szkt. 34. § (1) bek. b) pont/ [368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bek.].  

• A szakképző intézményben a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább 
a 18 Celsius-fokot el kell érnie azzal, hogy a szakképzési centrumban a kancellár 
határozza meg a biztosítandó léghőmérsékletet [353/2022. (IX. 19.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bek. b) pont, (3) bek.].  



A szakképzési törvény végrehajtási 
rendeletének további új eljárási normái

• Az akkreditált vizsgaközpontok tekintetében feltételként kerültek 
meghatározásra a következők: 

a) az akkreditálást megelőző két lezárt üzleti évben elért legalább tízmillió 
forintos adózás előtti eredmény, 

b) az akkreditáció teljes időtartamára az adózás előtti eredmény legalább két 
százalékának vagyoni biztosítékként történő megléte, 

c) a vagyoni biztosíték egy vagy több biztosítóval kötött biztosítási szerződés 
vagy hitelintézetnél lekötött pénzösszeg formájában, 

d) teljes munkaidőben foglalkoztatott, oktatásszervezésben vagy mérés-
értékelésben legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező vezető 
állású munkavállaó alkalmazása [Szkr. 22. § (1)-(1a) bek., 22/A. §].  



A szakképzési törvény végrehajtási 
rendeletének további új eljárási normái

• A szakképző intézmények és az akkreditált vizsgaközpontok által használható 
záradékok pontosításra kerültek a szakmai oktatáshoz és a szakmai vizsgához 
kapcsolódóan alkalmazandó záradékszövegek bontásában [Szkr. 32. § (2) bek., 
39/A. §, 2. mell. I. és II. rész].   

• Kiigazításra került, hogy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a 
műhelyiskolában tanulmányokat akkor folytathat, ha kizárólag alapfokú 
végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte [Szkr. 53. § (2) bek. b) 
pont]. 

• A szakképzési centrumok gazdálkodásával kapcsolatos összeférhetetlenségi,  
ingatlan bérbeadási és ingyenes vagyonhasználati szabályok szövegcserés 
módosítás révén az Szkr. 86-87. §-ból az új IX/A. Fejezetbe kerültek át [Szkr. 53/A-
53/B. §]. 



A szakképzési törvény végrehajtási 
rendeletének további új eljárási normái

• Új szabály, hogy szakképző intézményben igazgatóhelyettesi megbízást az kaphat, 
aki megfelel az oktatóra vonatkozó alkalmazási feltételeknek [Szkr. 127/A. §]. 

• Módosított szabály szerint a tanulói juttatások – az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési 
juttatás és támogatás, árvák ösztöndíja – alapja a szakirányú oktatás központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 
és nem a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege 
[Szkr. 170. §, 175. §, 177/B. § (5) bek.] . 

• Módosult az egyes tanulói juttatások mértéke is [Szkr. 171-172. §, 173. § (2) bek. a)
pont, 175. §, 177/A. § (3)-(4) bek., 177/B. § (5) bek.]. 

• A meghatározott nyelvekből letett államilag elismert nyelvvizsga díjához való 
hozzájárulás is a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott önköltségének egyhavi összegéhez lett igazítva [Szkr. 175. §]. 



A szakképzési törvény végrehajtási 
rendeletének további új eljárási normái

• A szakképzési munkaszerződésre vonatkozó korrigált finanszírozási szabály 
szerint a szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi 
mértékének összege – a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a 
duális képzőhely megállapodása alapján – a szakirányú oktatás központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi 
összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit [Szkr. 253. § (1) 
bek.]. 

• A szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanuló egyéb juttatásaira 
és az ágazati alapvizsga vizsgabizottsági elnökének díjazására, továbbá a 
szakmai vizsgadíjra vonatkozó szabály is e megváltozott finanszírozási 
normához lett igazítva [Szkr. 253. § (2) bek., 257. §, 288. §].



A szakképzési törvény végrehajtási 
rendeletének további új eljárási normái

• A szakirányú oktatás arányosított önköltségének évfolyamra meghatározott 
összege is a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó 
szorzataként számított mértékében került megállapításra [Szkr. 332/A. § (1) 
bek.]. 

• A rendeletmódosítás kiegészíti a szabályozást a duális képzés esetén az 
egészségtudományi képzési területen, továbbá gyakorlatigényes alapképzési 
szak esetén valamennyi képzési területen alkalmazandó súlyszorzó 
meghatározásával [Szkr. 332/A. § (2) bek. 17.a pont, (4) bek.].

• A rendeletmódosítás létrehozta a csecsemő- és gyermekápoló, továbbá az 
alapápolási munkatárs szakmát [Szkr. 1. mell. 16a., 22.b sor].  

• 2022. szeptember 15. napján a szakmajegyzékből kikerült a gyakorló ápoló 
szakma [Szkr. 1. mell. 16.sor deregulációja]. 



Találkozzunk a digitális tér szegmentumaiban is!
Elérhetőségek: 

E-mail: 
kozmaister@gmail.com
szakerto.koznev@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/dra
ndraskozak

Twitter: 
https://twitter.com/kozmaister

Instagram: 
https://www.instagram.com/koz
and/

Nemzeti Pedagógus Kar 
honlapján:
https://nemzetipedkar.hu/orszag
os-etikai-bizottsag/
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