Tájékoztató a tanulószerződésről
(2020. május 31-e előtt létesített tanulói jogviszonyok esetében)
Mi vonatkozik a jelenleg hatályos tanulószerződésekre?
A 2020. május 31-e előtt létesített tanulói jogviszonyokra továbbra is a régi szakképzési törvény
2019. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni (kifutó rendszer) az új szakképzési
törvény 125. § (3) bekezdés értelmében
a) a tanuló tanulmányai befejezésére,
b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
d) a tanuló juttatásaira.
A tanulószerződéssel rendelkező tanulók kifutó rendszerben tanulnak, ami azt jelenti, hogy a
korábban kötött tanulószerződések hatályosak és érvényesek.
Változik-e a pénzbeli juttatás?
A pénzbeli juttatás megállapítása továbbra is a korábbi gyakorlat mentén alakul, a mindenkori
minimálbér 15%-ának és a gyakorlati képzési idő aránya szerinti szorzó alapján kerül
megállapításra. A minimálbér emelkedésével kell a tanuló pénzbeli juttatását emelni. A Magyar
Közlöny 2021. január 28-i, 13. számában megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
összege. A 2021. évi minimálbér összege 167.400 Ft, először a 2021. február hónapra járó pénzbeli
juttatások megállapításánál kell alkalmazni.
A tanuló pénzbeli juttatását félévente, a tanulószerződés 11. pontjában rögzítettek szerint emelni
kell.
Szja tv. 1.sz. melléklet 4.11 pontja alapján a tanulónak a tanulószerződés alapján kifizetett díjazás
adómentes! (díj + évenkénti emelés összege is!) (Jutalom, prémium, egyéb juttatás NEM
adómentes!!!!)
Hogyan történik az adókedvezmény meghatározása?
A tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében
- az Szt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve
részszakképesítéshez kapcsolódóan az Szkr.-ben meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,
- az Szkt. 104-108. §-ainak alkalmazása tekintetében szakirányú oktatás alatt az Szt. szerinti
gyakorlati képzést, szakma alatt az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést,
részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt az Szt. szerinti tanulószerződést kell érteni.
A tanulószerződés az adókedvezmény megállapításakor szakképzési munkaszerződésnek
minősül!
Fontos változás, hogy 2021. január 1-jétől napi finanszírozással kell számolni!
2021. január 1-jétől a bruttó kötelezettség mind a hatályos és kifutó tanulószerződésekre, mind
pedig az új szakképzési munkaszerződésekre vonatkozóan csökkenthető:
- a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a
szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és – a szakképző
intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként
számított összegével.

Az önköltség mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként
alkalmazandó súlyszorzóját az Szkr. határozza meg.
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény az adókedvezmény
meghatározásához szükséges önköltség összegét – a Szakmajegyzék szerinti szakirányú oktatás
tekintetében – 1.200.000 forint/fő/év összegben határozta meg.
Az Szkr. az adókedvezmény megállapításával kapcsolatban a végrehajtást segítő rendelkezésként
határozza meg az önköltség számított összegére és a szakmaszorzó megállapítására vonatkozó
tudnivalót.
A kedvezmény összege: az arányosított önköltség / 254 × képzési napok (a szakképző
intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai)
Az arányosított önköltség: önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1 200 000 Ft) ×
szakmai súlyszorzó
A szakmaszorzót a végrehajtási rendelet 4/A. a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelete rögzíti. (A 2020.
január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések
kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzója) melléklet rögzíti.
20%-os „sikerdíj”
A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre és Szkt. átmeneti
rendelkezései (128. § (5) bekezdés bb) alpont) alapján a tanulószerződésre is tekintettel az igénybe
vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló sikeres szakmai vizsgát
tett.
A tanulószerződés adókedvezmény meghatározásához segédlet készült, mely a dokumentum
mellékletét képezi.
Vonatkozó jogszabályok elérhetőségei:
Szakképzési törvény: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
Az Szkt. végrehajtási rendelete: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
Székesfehérvár, 2021. január 4.

