NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

TÁJÉKOZTATÓ
a szakképzési törvényben meghatározott tanulószerződés kötésére jogosult egyéb
szerv, szervezet részére

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvény (a továbbiakban: Szht.) 15. §-ában foglaltaknak megfelelően támogatás nyújtható a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott
tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (továbbiakban: Szt. szerinti egyéb
szervezet) részére, az általa kötött tanulószerződés alapján, az általa folytatott gyakorlati
képzésre az Szht. 12. § b) pontjában meghatározott keretösszeg mértékéig.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
LXVI. törvény 2. §-a és 5. §-a értelmében az Szt. szerinti egyéb szervezetek gyakorlati
képzési támogatásának rendszere 2016. január 1-jével megváltozik.
A 2016-ban életbe lépő törvénymódosítás az Szt. szerinti egyéb szervezetet bevonja a
hozzájárulásra kötelezettek körébe, amennyiben az az állami adóhatóságnak az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. § a)
pont ab) alpontja szerint teljesíti. Az Szt. szerinti egyéb szervezet a választás bejelentését
követő hónap első napjától a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéshez
kapcsolódó alapcsökkentő tétel, valamint a beruházási kiegészítő csökkentő tétel összegét
visszaigénylés keretében érvényesítheti. Hozzájárulási kötelezettsége nem keletkezik (a
törvény erejénél fogva bruttó kötelezettsége nulla forint).
Azok az Szt. szerinti egyéb szervezetek, amelyek tanulószerződés keretében, az
agrárpolitikáért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az
élelmiszeriparért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős miniszter, a
honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre történő
felkészítésben végzik gyakorlati képzés szervezését kizárólag az alapnormatíva összegét
vehetik figyelembe a visszaigénylésük érvényesítésénél.
Ily módon a jelenleg hatályos szabályozás szerinti, igénylésen és támogatási szerződésen
alapuló támogatás és annak félévenként az NFA képzési alaprészből történő folyósítása
kiváltásra kerül.
Az Szt. szerinti egyéb szervezet, ha 2016. év január hónapjában az állami adóhatóságnak
bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. § a) pont ab) alpontja szerint
teljesíti, akkor a következő hónaptól (2016. február) veheti igénybe a vállalkozásokhoz
hasonlóan a kötelezettségcsökkentő tételeket, illetve annak összegét visszaigénylés keretében
érvényesítheti.

A 2016. januártól lehetséges bejelentés részleteivel kapcsolatos információk a NAV honlapján
a későbbiekben kerülnek közzétételre.
A jogszabályváltozást figyelembe véve, utoljára a 2015/2016. tanév I. tanfélév öt hónapjára
(szeptembertől-januárig terjedő időszakra) vonatkozóan van lehetőség a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) felé támogatási igények
benyújtására.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások
szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 24. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, a Támogatott, mint gyakorlati képzést végző egyéb
szervezet részére, a költségvetési hozzájárulásra jogosult szakképző iskolában folyó
szakképesítésre, az általa kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre,
igénylést nyújthat be és az igénylése alapján az Szht. elfogadott módosítására és a Rendelet.
26. § (3) bekezdésére is figyelemmel, a 2015/2016-os tanév I. tanfélévére nyújtható részére
támogatás.
A 2015/2016. tanév I. tanfélévére történő támogatás igénylése
A Rendelet 24. § (3) bekezdése értelmében támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a 2.
melléklet szerinti adatlapon július 1-jétől lehet benyújtani a NSZFH felé. Ebben az esetben a
támogatás a tanfélév első napjától nyújtható.
Az igénylésre vonatkozó kérelemben – fentiekben írtakra tekintettel – öt hónapra
vonatkozóan tüntethető fel támogatási igény.
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