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TÖRVÉNYEK, RENDELETEK 

 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban:  

új Szht.);  

 a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető 

gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. 

rendelet; 

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. 

(IV. 22.) Korm. rendelet; 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban:  új Szt.);                 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 

 a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény; 

 egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény; 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.); 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben; 

 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; 

 a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Kormány 

rendelet; 

 a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó 

testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet. 

 

 

 

 



SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ALAPJA  

A hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. 

 

Szociális hozzájárulási adóalap:  

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CLVI. törvény  

 455. § (2) bekezdés a)-c) és h) pontjában meghatározott adófizetési kötelezettséget 

eredményező jogviszony alapján, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel,  

 a 455. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontjában meghatározott adóalap, valamint  

 a 457. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap. A 457. § (1) bekezdés alkalmazása 

során e törvény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon jogi személyt, aki a 2. § 

(5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett. 



SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

TELJESÍTÉSE 

 NAV által vezetett számlára történő befizetéssel, illetve 

 a hozzájárulás terhére kizárólag az iskola rendszerű, államilag támogatott gyakorlati képzés 

szervezése esetén számolható el (normatív alapon) befizetést csökkentő tétel. 

 2012. évi alapnormatíva: 440.000 Ft/fő/év, 2013. évtől a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott összeg! 

 

A szakképzési hozzájárulás teljesítésénél 

 a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolai rendszerű képzések, 

 a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a 

gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzések, 

 2012. 09.01-jétől: a nemzeti felsőoktatási rendszerről szóló törvényben meghatározott, az 

államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében 

szervezett szakmai gyakorlat támogatása 

megszervezése estén lehetséges a csökkentő tétel figyelembevétele. 

 

 



A szakképzési hozzájárulás teljesíthető 

a)   a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint 

     aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző 

 iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési 

 megállapodás  (új Szt.56-57.§)  alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a 

 nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

 felnőttoktatásban, 

vagy 

    ab)  a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött 

 tanulószerződés (új Szt. 42-70. §) alapján 

folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő 

szakmai gyakorlatot is - szervezésével, 

 

b)   a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés 

szervezésével, amennyiben a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a 

hozzájárulásra kötelezett a felsőoktatásról szóló törvény 31. § (1) bekezdése alapján 

együttműködési megállapodást kötött. 

 

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE 



új Szt. 41. § (1) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló  

gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. 

 

A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell: 

• a szakmai tevékenységeket tantárgyanként,  

• az ezekre fordított időt és  

• a tanuló értékelését. 

 

A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola felkérése alapján  

betekintésre rendelkezésre kell bocsátani.  

 

  

ALAP DOKUMENTUM:  
FOGALAKOZTATÁSI NAPLÓ 



A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év február 25. 

 

Az előleg összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV felé  

• bevallani és  

• megfizetni, illetve bizonyos feltételek mellett visszaigényelni 

a tárgyhót követő hónap 12. napjáig  

 

A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év február 

25. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.  

 

A bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettségnek az új Szht. által nem szabályozott 

kérdéseiben és a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tekintetében az Art. rendelkezéseit  

kell alkalmazni.  

Az ellenőrzés végrehajtásának céljából a gazdasági kamara közvetlen hozzáférési lehetőséget  

biztosít az általa vezetett, az új Szt.-ben meghatározott, a gyakorlati képzés szervezésére 

jogosult hozzájárulásra kötelezettekről, valamint a tanulószerződésekről vezetett 

nyilvántartásaihoz. 

 

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSA 



BEVALLÁS 2012  



BEVALLÁS 2012 



 az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési 

normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal 

történő elosztásával kell kiszámítani: 

440 000/130 = 3 385 Ft/tanuló/nap 

 

 az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára 

vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a 

tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: 

előleg havonta tanulónként:  

gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap  

 

 a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési 

normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának 

szorzata képezi: 

éves csökkentő tétel tanulónként:  

tárgyévi gyakorlati napok száma*3 385 Ft/tanuló/nap 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN A 

TANULÓ KÉPZÉSE 



hónap 

előlegbevallás   

éves 

elszámolás 

II. 25. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   1-12.hó 

Szhj alap 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000   12 000 

Bruttó kötelezettség 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   1 800 

kötelezettség csökkentő 

tétel 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0   400 

Nettó kötelezettség 150 150 150 150 150 -250 150 150 150 150 150   1 400 

Befizetési kötelezettség 150 150 150 150 150 0 150 150 150 150 150   (1 500) 

Többlet  

visszatérítési igény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   100 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL TANULÓ 

GYAKORLATI KÉPZÉSE ESETÉN: 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN 

HALLGATÓ KÉPZÉSE 

A gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés esetén: 

 

 a hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 

100-zal történő elosztásával kell kiszámítani: 

440 000/100 = 4 400 Ft/hallgató/nap 

 

 az előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi 

összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban 

teljesített gyakorlati képzési napok (munkanapok) számának szorzata képezi: 

előleg havonta hallgatónként:  

gyakorlati napok száma* 4 400 Ft/hallgató/nap 

 

 a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti 

gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési 

napok számának szorzata képezi: 

éves csökkentő tétel hallgatónként:  

tárgyévi gyakorlati napok száma*4 400 Ft/hallgató/nap 

 

 



hónap 

előlegbevallás   

éves 

elszámolás 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   1-12.hó 

Szhj alap 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000   12 000 

Bruttó kötelezettség 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   1 800 

kötelezettség csökkentő 

tétel 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300   1 500 

Nettó kötelezettség 150 150 150 150 150 150 -150 -150 -150 -150 -150   300 

Befizetési kötelezettség 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0   (900) 

Többlet  

visszatérítési igény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   600 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL, 

 HALLGATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSE ESETÉN: 



TANULÓSZERZŐDÉS ALAPJÁN A  

TANULÓ KÉPZÉSE 
A szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés 

esetén a csökkentő tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan  

• amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll tanulónként az 

alapnormatíva összege és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó 

szakmacsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni, 

• amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor 

 tanulónként a csökkentő tétel éves összege a havi csökkentő tételek összege: 

 

Ha a tanulószerződés 

• megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel meghatározott összege 

azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a 

hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. (havi 

csökkentő tétel) 

 

• hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel 

meghatározott összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig 

eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni. 

(napi csökkentő tétel) 

 

 



 

Az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan  

tanulónként a csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi. 

  

 

 

 

 

 

 

TANULÓSZERZŐDÉS ALAPJÁN A  

TANULÓ KÉPZÉSE 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmacsoport 

Szakmacsoportos 

súlyszorzó 

2012. 

sorszáma megnevezése 

éves havi 

csökkentő tétel 

1 Egészségügy 0,9933 437 052 Ft 36 421 Ft 

2 Szociális szolgáltatások 0,6279 276 276 Ft 23 023 Ft 

3 Oktatás 0,6488 285 472 Ft 23 789 Ft 

4 Művészet, közművelődés, kommunikáció 0,8245 362 780 Ft 30 232 Ft 

5 Gépészet 1,2882 566 808 Ft 47 234 Ft 

6 Elektrotechnika-elektronika 1,2476 548 944 Ft 45 745 Ft 

7 Informatika 0,7872 346 368 Ft 28 864 Ft 

8 Vegyipar 0,8347 367 268Ft 30 606 Ft 

9 Építészet 1,2781 562 364 Ft 46 864 Ft 

10 Könnyűipar 1,2359 543 796 Ft 45 316 Ft 

11 Faipar 1,2011 528 484 Ft 44 040 Ft 

12 Nyomdaipar 0,7871 346 324 Ft 28 860 Ft 

13 Közlekedés 0,7609 334 796 Ft 27 900 Ft 

14 Környezetvédelem- vízgazdálkodás 0,6160 271 040 Ft 22 587 Ft 

15 Közgazdaság 0,7118 313 192 Ft 26 099 Ft 

16 Ügyvitel 1,1143 490 292 Ft 40 858 Ft 

17 Kereskedelem 1,0513 462 572 Ft 38 548 Ft 

18 Vendéglátás 1,2846 565 224 Ft 47 102 Ft 

19 Egyéb szolgáltatás 0,8406 369 864 Ft 30 822 Ft 

20 Mezőgazdaság 1,0731 472 164 Ft 39 347 Ft 

21 Élelmiszeripar 1,2622 555 368 Ft 46 281 Ft 



hónap 

előlegbevallás   

éves 

elszámolás 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   1-12.hó 

Szhj alap 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000   12 000 

Bruttó kötelezettség 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   1 800 

kötelezettség csökkentő 

tétel 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200   600 

Nettó kötelezettség 150 150 150 150 150 150 150 150 -50 -50 -50   1 200 

Befizetési kötelezettség 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0 0   1 050 

Visszatérítési igény 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50   50 

Tanulószerződéssel történő gyakorlati képzés esetén: 



 

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki 

• kizárólag tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti  

• a kötelezettségét és a havi csökkentő tétel összege meghaladja a havi bruttó 

kötelezettsége mértékét,  

a meghaladó részt az előleg bevallás során NAV-tól visszaigényelheti.  

 

 

A NAV a visszatérítés tekintetében Art. szerint jár el.  

 

17 Nyomtatvány segítségével átvezethető, kiutalás kérhető. 

 

 

A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. 

 

 

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSA, 

VISSZATÉRÍTÉS 



TÁMOGATÁSOK 

 

Szakképzés gyakorlati képzéséhez eszközbeszerzés: 

•Decentralizált támogatás             NMH             2012. április-május 

•Gyakorlati képzéssel teljesítő hozzájárulási kötelezettek, 

•TISZK keretében működő szakképző intézmények 

 

Felnőttképzés támogatása: 

• TÁMOP 2.1.3                 NFÜ                 2012. március 

•Társadalmi egyeztetés alatt! 

 

Egyedi kormánydöntés alapján. 

•      Szht. 14. §                NGM                50 új munkahely teremtése esetén 

•EKDK             igénylés            képzési támogatás, beruházási támogatás 

  

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 

 

Lászlóné Szép Györgyi 

Bejegyzett igazságügyi adó- és könyvszakértő, 

felnőttképzési szakértő 

gyorgyi@hlz.hu 

 

SOFT-BOOKING Kft. 

2012. március 

                                          


