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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

a szakképzést érintő 
a 2020. szeptember 1-én életbe lépő változásokról 

 
 

1. 2020. január 1-én lépett hatályba a 2019.évi LXXX. sz. törvény a 

szakképzésről. 

 

2020. szeptember 1-én kezdődő tanévben a szakképzésbe belépő tanulók már az 

új jogi szabályozás alapján kezdik meg tanulmányaikat. 

 

2. A szakképző intézmények új típusai és jellemzői: 

 

o TECHNIKUM: 5, vagy 6 éves, érettségire és szakmai vizsgára készít fel 

o SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 3 éves szakmára készít fel 

 

3. A szakképző iskola 

 

Az ágazati ismereteket adó első év, és az azt lezáró ágazati alapvizsga után, a 9. 

osztály végén történik a végleges szakmaválasztás. 

 

(Ágazati alapvizsga: az adott ágazatban szükséges szakmai alaptudást, 

kompetenciát mér, országosan egységes eljárás keretében. Eredménye beszámít 

a szakmai vizsga eredményébe.) 

 

A 10-11. évben duális képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál tudják a 

tanulók elsajátítani a szükséges szakmai ismereteket. 

 

A tanulmányaik végén szakmai záróvizsgát tesznek, szakmát szereznek.  

A szakképző iskolában szerzett szakma után további két év alatt esti tagozaton 

tudnak érettségizni. 

 

 

4. Felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves szakképző 

iskolai, vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek (25. életév alatt akár 

nappali tagozatra is). 

 

Két szakma megszerzése továbbra is ingyenesen lehetséges, de a 2. (szakma) 

szakképesítést már csak esti, vagy levelező rendszerben, munka mellett lehet 

megszerezni. 
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5. Szakmai gyakorlati képzés: 

 

A szakmai gyakorlati képzés duális képzőhelyen lesz szakképzési 

munkaszerződéssel, amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni (bizonyos 

eltérésekkel). 

A gyakorlati képzésre alkalmas gyakorlati képzőhelyeket továbbra is a területi 

gazdasági kamarák tartják nyilván és ellenőrzik a képzés minőségét. 

 

(Az eddigi együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés 

megszűnik.) 

 

 

6. A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik 

 

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat 

kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle 

juttatásra jogosultak: 

 

o Az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején 

ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ; 

 

o A duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a 

gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb 

juttatásokat biztosít számukra –figyelembe véve szakmai 

felkészültségüket és tanulmányi eredményüket-; 

 

o A végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a 

képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is 

kaphatnak. 

 

 

7. A változások bevezetése: 

 

A változásokat 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben vezetik be. 

 

Az új szakképzési törvény 2020. január 1-től hatályos, a szakképzési 

hozzájárulással kapcsolatos rendelkezései azonban csak 2021. január 1-től. 

 

A jelenleg Tanulószerződéssel, vagy Együttműködési megállapodással 

rendelkező tanulók tanulószerződései, vagy együttműködési megállapodásai 

kifutó jelleggel érvényesek. Rájuk az előző törvény szabályozásai vonatkoznak, 

ahogy az ezzel kapcsolatos juttatások és elszámolási szabályok is. 


