
A 2021. év elejétől több elemében is megváltozik a tanulószerződések után a szakképzési 
hozzájárulási kötelezettséghez kapcsolódó, érvényesíthető kedvezmény mértéke és 
számításának módja is. 
 
A havi normatíva alapú finanszírozást felváltja az egy napra eső önköltség számítása, illetve az 
ehhez igazodó számítási mód.  
A tavalyi év végéig, azaz 2020. december 31-ig a hatályos tanulószerződés alapján minden 
hónapban, a szakmánként meghatározott konkrét összeg elszámolására van/volt lehetőség, 
függetlenül attól, hogy a tanuló az adott gyakorlati képzőhelyen mennyi gyakorlati napot töltött 
(ide nem értve a tanulószerződés hónapon belüli megszűnésének esetét, mert ez esetben 
arányosítani kellett). 
Az év elejétől azonban változik az elszámolás módja! Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény VII. fejezet 67 § (4.) bekezdésében meghatározott 
1.200.000 forint/fő/év önköltséget kell az adott szakképesítéshez kapcsolódó súlyszorzóval 
összeszorozni. A súlyszorzókat a Szakképzési törvény végrehajtási rendeletének 4/A melléklete 
12/2020 (II.7.), illetőleg a végrehajtási rendelet módosítását tartalmazó 319/2020 (VII.1.) 
rendelet 2 melléklete is tartalmazza.  
A két szám összeszorzásából kapják meg a gyakorlati képzők az éves önköltség összegét az 
adott szakmára vonatkozóan. 
A napi önköltség meghatározása úgy történik, hogy az így kapott összeget el kell osztani az 
adott évi munkanapok számával. Az adott hónapban érvényesíthető összeg pedig úgy adódik, 
hogy összeszorzásra kerül az elszámolható napok száma (adott havi munkanapok száma és 
iskolában töltött napok számának különbözete) a napi normatíva összegével. 
 
Elszámolható kedvezmény összege  
Példa 1: hegesztő OKJ 34 521 06: 2021. január hónap 
 
2021. évben a munkanapok száma 254 nap 
Önköltség (Ft/év/fő) 1.200.000 Ft 
Szakmai súlyszorzó (szakképesítés szorzó) 2,35 
Képzési napok 10 nap (ha az iskolában töltött nap 10, akkor 

a kedvezmény számításnál adott hónapban 
figyelembe vehető napok száma is 10, 
tekintettel arra, hogy 2021. január hónapban 
a munkanapok száma 20 nap) 

Kedvezmény összege {(1.200.000x2,35)/254}x10 = 111.024 Ft 
 
Kedvező változás, hogy az egyes szakmákhoz kapcsolódó súlyszorzók is emelkednek ez év 
elejétől. 
 
További fontos változás, hogy megszűnik azonban a beruházási-, oktatói és tanműhely-
fenntartási kiegészítő csökkentő tétel, amelyek érvényesítésére 2020. december 31-ig van 
lehetősége a gyakorlati képzőhelyeknek! 
 
 
 
 
 
 
 



Elszámolható kedvezmény összege 
Példa 2: (elméleti példa, mivel 2021. január hónapban Szakképzési munkaszerződéshez 
kapcsolódóan még nem tud adókedvezményt érvényesíteni, tekintettel arra, hogy Szakképzési 
munkaszerződés csak az ágazati alapvizsga után köthető, mely 2021. február hónapra datálható) 
hegesztő 40 715 10 08: 2021. január hónap  
13. évfolyam a szakképző iskolák érettségire épülő 2 éves képzésén (2/13) 
 
2021. évben a munkanapok száma 254 nap 
Önköltség (Ft/év/fő) 1.200.000 Ft 
Szakmaszorzó 2,42 
Évfolyami szorzó 1,2 
Szakmai súlyszorzó 2,904 
Képzési napok 10 nap (ha az iskolában töltött nap 10, akkor 

a kedvezmény számításnál adott hónapban 
figyelembe vehető napok száma is 10, 
tekintettel arra, hogy 2021. január hónapban 
a munkanapok száma 20 nap) 

Kedvezmény összege {(1.200.000x2,904)/254}x10 = 137.197 Ft 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi linken kialakított egy normatíva és 
költségkalkulátor felületet, melynek segítségével – természetesen tájékoztató jelleggel – az 
érintett gazdálkodók kiszámolhatják/kalkulálhatják a gyakorlati képzés során jelentkező 
költségeket, érvényesíthető adókedvezményeket, ezek egyenlegét. 
A felületen két opciót lehet kiválasztani: tanulói munkaszerződés és tanulószerződés fülön 
külön-külön lehet számolni, annak függvényében hogy a tanuló gyakorlati képzése milyen 
jogalapon teljesül/valósul meg (hatályos tanulószerződés, vagy majd a jövőben megkötendő 
tanulói munkaszerződés). 
 
https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/ 
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