
 
 

Új oktatási koncepció és a Szakképzés 4.0 

 

A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiáját 

Magyarország Kormánya a 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozatával elfogadta. 

 

A teljes koncepció letölthető innen. 

 

 

Új szakképzési törvény  

és végrehajtási rendelet 

 

 
Jogszabályi háttér: 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

A törvény és a végrehajtási rendelet egységes szerkezetben 

 

 

Átalakuló képzési struktúra 

 

Az első és egyben az egyik legfontosabb változtatás az iskolarendszerű képzés intézményeinek 

átalakítása. A jövő tanévtől a 3 éves szakképző iskola és az 5 éves technikum közül 

választhatnak majd a diákok. Mindkét intézményben alapozó képzéssel indul az oktatás, ez a 

szakképző iskolában egy év, a technikumban két év lesz. Ezt követi a tényleges szakmai képzés, 

mely a szakképzőben két, a technikumban három év. A szakképző iskolában további két év esti 

tagozatos képzés után lehetőség van érettségit tenni, a technikumban az öt éves képzés után 

érettségi tehető, a technikumi vizsga pedig emelt szintű érettséginek felel meg. 

 

https://www.wmszki.hu/honlap/sites/default/files/szakkepzes-4.0.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://www.wmszki.hu/honlap/sites/default/files/u19/sSZTV.pdf


 
 

 

Változik a gyakorlatszerzés módja is. A jövőben ezt csak duális képzőhelyeken, vagyis 

bizonyos cégeknél tehetik meg a tanulók, és akár 15 éves kortól, munkaviszony keretében, így 

a korábbi tanulói szerződéses státusz helyett a munka törvénykönyve rendelkezései lesznek az 

irányadók, kisebb módosításokkal.  

 

Átalakul az OKJ-s képzési jegyzék, a megszerezhető alapszakmák száma csökken, a képzések 

struktúrája és hossza is változik, átláthatóbb lesz. Jelenleg az OKJ-ban keverednek a szakmai 

és tanfolyam jellegű képzések, így 770 képzés van. A 2020-as tanévtől az oktatási 

intézményekben összesen 174 szakma áll majd rendelkezésre. Ebből 98 technikumi szint, 76 a 

szakképző iskola szintje. A diákok a technikumokban először ágazatot választanak, és általános 

kompetenciákat sajátíthatnak el, majd utána dönthetnek milyen irányban lépnek tovább.  

 

Az új szakmajegyzéket innen lehet letölteni. 

 

 

Visszatér az ösztöndíj 

 

Tanulmányi eredménytől függően minden nappali tagozaton tanuló diák ösztöndíjra lesz 

jogosult, valamint egyszeri pályakezdési támogatást kaphat 150-300 ezer forint értékben, 

miután szakmát szerzett. A szakképzési ösztöndíj a szakképző iskolák 9. évfolyamában 

egységesen 14 ezer forint, majd a teljesítménytől függően 10 ezer és 50 ezer forint közötti 

azoknak, akik nem vesznek részt duális képzésben. 

 

A technikumokban a 9. és 10. évfolyamosok havi 7 ezer forintot kapnak egységesen, és további 

juttatásokra is jogosultak. Ösztöndíj a munkaszerződéssel nem rendelkezőknek járhat, a duális 

képzésben részt vevők a minimálbér 25-60 százalékát, az utolsó évben akár 100 százalékát 

kaphatják. 

 

https://www.wmszki.hu/honlap/sites/default/files/u19/szj.pdf


„Dobbantóprogram” 

 

A törvénymódosítás egyik teljesen új eleme a „dobbantóprogram”. Ebben az általános iskolát 

el nem végző, illetve tanulási – és magatartásproblémákkal küzdők számára igyekeznek 

felzárkóztatást szolgáló megoldást találni. A programban egyéni fejlesztést követően 

műhelyiskolákban folytatnák tanulmányaikat a diákok és így rész-szakmát szerezhetnek. 

Rugalmasabb, a piaci igényekhez illeszkedő, a lemorzsolódást hatékonyabban megakadályozó 

intézményi szerkezet jön létre. 

 

Az IKK 

 

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) innovatív módon vesz részt annak a 

célkitűzésnek megvalósításában, hogy Magyarország a negyedik ipari forradalom nyertesei 

közé tartozzon. Az IKK célja annak támogatása, hogy a fiatal pályaválasztóktól kezdve a 

munkaadókon át a szakmát váltókig mindenki egyaránt érvényesülni tudjon a digitális jövő 

munkaerőpiacán. 

 

Ha honlapunkon nem talál választ kérdéseire, keresse fel az IKK oldalát: 

 
 

https://ikk.hu

