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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde (a továbbiakban: Egyesített
Bölcsőde) közel 15 éve együttműködő partnere a jelenlegi META-Don Bosco Technikum és
Szakgimnáziumnak, amely intézmény érettségire épülő szakmai képzéseket szervez. Tevékenysége
kizárólag az érettségi utáni képzésre irányul nappali és esti tagozaton. A munka mellett tanulni
vágyóknak is lehetőséget biztosít egy-egy szakma megszerzésére. Az intézményben többek között
gyógyszertári

asszisztensnek,

mentőápolónak,

gyógymasszőrnek,

kisgyermekgondozó,

ápolónak,

-nevelőnek,

csecsemő-

gyógypedagógiai

és

gyermekápolónak,

segítő

munkatársnak,

idegenvezetőnek stb. tanulhatnak a beiratkozók. Az Egyesített Bölcsőde kezdetektől biztosít
együttműködési megállapodás alapján gyakorlati helyet az intézmény kisgyermeknevelő képzésében
résztvevő hallgatói, tanulói számára. A jogszabályok módosításával bevezetésre került a szakképzési
rendszer/duális képzés.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 75. §-a értelmében a szakirányú
oktatás célja, hogy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára biztosítsa a szakma
keretében ellátandó munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítását, képessé
tegye azok gyakorlatban történő alkalmazására és a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a
szakmai vizsgára felkészítse. Az Szkt. 76. § (1)-(2) bekezdése alapján a tanuló, illetve a képzésben részt
vevő

személy

a

szakirányú

oktatásban

a

szakképző

intézményben

vagy

szakképzési

munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás
akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való
részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható. Ennek tényét a gazdasági kamara - belső
szabályozó eszközében meghatározott módon - igazolja.
Az Szkt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szakirányú oktatás a tanítási évben teljesítendő
oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy a szakképzési munkaszerződés
hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból áll. Szakirányú oktatást a duális képzőhely, illetve a
szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: szakirányú oktatást folytató szervezet) szervezhet. Az
Szkt. 83. § (1) bekezdésében előírtak szerint a szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a
képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. A szakképzési
munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy elfogadja a szakirányú oktatásban
való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú
oktatásban való részvételre, a duális képzőhely pedig vállalja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal a tanuló,
illetve a képzésben részt vevő személy számára az e törvényben meghatározott juttatások nyújtására.
Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásban részt vevő tanulóval, illetve a képzésben részt
vevő személlyel köthető a szakirányú oktatás időtartamára, vagy évente egy alkalommal, legalább négy
és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra. Az Szkt. 85. § (1)-(3) bekezdése alapján a tanuló,
illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért
havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként a Kormány rendeletében meghatározott mértékű
munkabérre jogosult. A munkabért a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy fizetési számlájára
utólag, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig történő átutalással kell teljesíteni. A tanulót, illetve a
képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen a tanuló, illetve a
képzésben részt vevő személy által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött
munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások. A tanulót, illetve a képzésben részt vevő
személyt az e § szerinti munkabér és juttatások a szakképzési munkaszerződés hatálybalépésének
napjától, teljes hónapra illetik meg. Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév megkezdése után,
hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az e §
szerinti munkabér és juttatások időarányos része illeti meg.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 246. §-a szerint a duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés megkötését
megelőzően a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek számára kiválasztási eljárást folytathat
le. Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető,
aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. A
Korm. rendelet 247. § (1) bekezdése alapján a duális képzőhely tizenkettőnél több tanulóval és
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A Korm. rendelet 253. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint a szakképzési munkaszerződés alapján
kifizetett munkabér havi mértékének összege - a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a
duális képzőhely megállapodása alapján - a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc
százaléka, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy számára az Szkt. 85. § (2) bekezdése szerinti egyéb juttatást a tanuló, illetve a képzésben részt
vevő személy által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben
foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb évente a szakirányú
oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összegének
százhatvannyolc százalékáig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.
A fenti jogszabályok alapján a kisgyermeknevelők képzése közép szinten szakmai oktatásként zajlik,
duális rendszerben, ahol az iskolai oktatás és a gyakorlati helyen történő oktatás nem különül el élesen.
A szakmai oktatásra nem csak a képzőhelyen kerül sor, hanem a gyakorlati helyszínen is szakképzési
munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony keretében. A gyermekek napközbeni ellátásaként
bölcsődei ellátást nyújtó Egyesített Bölcsőde eddig is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bejegyzett
gyakorlóhelye volt a kisgyermeknevelők képzésében. A tanulóknak az iskolával kötött együttműködési
megállapodás alapján biztosított az intézmény gyakorlati- és vizsgahelyszínt. Az eddigi együttműködés
eredményességét mutatja, hogy 29 csoportban dolgozó kisgyermeknevelőnk közül jelenleg 8
kisgyermeknevelő végzett az említett képzőhelyen és töltötte az intézményben a szakmai gyakorlatát,
majd vizsga

után

munkalehetőséget

kapott az

Egyesített Bölcsődében. Jelenleg 3 végzős

kisgyermeknevelő felvétele van folyamatban, akiket várandós kollégák helyettesítése céljából kívánnak
alkalmazni.
A gyakorlati hely biztosításával zavartalan és folyamatos volt a gyermekek ellátása, soha nem
mutatkozott szakemberhiány az I. kerületi bölcsődékben. Az új duális képzés lehetőséget ad arra, hogy
a jövőbeli munkavállalók ne csak gyakorlati, hanem elméleti oktatásban is részesüljenek a
gyakorlóhelyen. A duális képzésben lehetősége van az intézménynek a képzés során kiválasztani a
jövőbeli kollégákat. A duális képzés nem ad módot a korábbi, hagyományos együttműködési
megállapodás alapján történő tanulók fogadásra. A duális képzésre az Szkt., valamint a Korm. rendelet
és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az
irányadóak, melyek szerint munkaszerződés megkötésével biztosíthat az intézmény gyakorlati helyet.
A duális képzésben a gyakorlatra fogadott tanulókat a mindenkori szabályozásnak megfelelően
munkabér illeti meg (jelenleg legalább bruttó 100.000 Ft. - legfeljebb bruttó 168.000 Ft.), valamint
időarányosan az egyéb - KJT alapján foglalkoztatott kisgyermeknevelőket megillető juttatások is. A
munkabért és a juttatásokat a munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulók után a duális képzésben
részt vevő gyakorlati képzőhely kell, hogy megfizesse. Ezzel párhuzamosan a gyakorlati időszak alatt a
tanuló munkavállalóvá válik. A duális képzésben a hallgatók után a gazdálkodó szervezetek

adókedvezmény érvényesítésére válnak jogosulttá. Az intézmény esetében megállapított szociális
hozzájárulást meghaladó mértékű adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében lehet érvényesíteni.
A rendszerben utófinanszírozás történik, így az Egyesített Bölcsőde esetében a munkaszerződéssel
foglalkoztatott tanulók esetében szükséges lesz az intézmény költségvetésében ennek tervezése, be
kell tervezni a tanulók számára fizetendő munkabért.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara duális képzőket segítő kalkulátorát használva számításokat
készített az Egyesített Bölcsőde a GAMESZ Gazdasági Igazgatóságával. Az előzetes számítások során
figyelembe vették a 2022. évi központi költségvetésről szóló törvényt, mely jelenleg személyenként évi
1 200 000 Ft önköltséget határoz meg a duális képzésben, továbbá figyelembe vették a
szakmaszorzókat a kisgyermeknevelő képzésben - mely 13. évfolyamon 1,2; a 14. évfolyamon 0,8.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előzetes engedélye szerint 28 fő tanulót fogadhat az Egyesített
Bölcsőde azonos időben. Két évfolyam esetén eltérő időrendben - az iskolával fennálló korábbi
együttműködés alapján - mintegy 50 fő fogadásával számoltak éves szinten. A számított
adókedvezmény mértéke az intézmény számára igen kedvező, mintegy 2-3 millió forint az adó
visszaigénylés keretében érvényesíthető a tanulókkal kapcsolatos munkabér- és egyéb kifizetések után.
A META Don Bosco Technikum és Szakgimnázium igazgatója kifejezte a további kizárólagos Egyesített
Bölcsődével történő együttműködési szándékát a duális képzésben, amennyiben az intézményben
biztosítani tudjuk a tanulók munkaszerződéssel való foglalkoztatását az előírt gyakorlati időtartamban.
Az Egyesített Bölcsőde szerepvállalása az új képzési struktúrában fővárosi szinten is meghatározó
lenne, hiszen jelenleg csak egy kerület bölcsődei intézménye segíti ilyen formában a gyakorlati képzést
egy másik képzőhellyel. A duális szakképzésben való intézményi szerepvállalás feltétele, a fenntartó
döntése, és annak alapján az intézmény alapító okiratának módosítása annak érdekében, hogy a
munkaszerződéssel történő tanulói foglalkoztatás is bekerüljön a foglalkoztatási lehetőségek közé,
valamint ennek megfelelően módosítani szükséges az intézmény szervezeti és működési szabályzatát,
valamint a szakmai programját is. A tanulók munkaszerződéssel történő foglalkoztatása a következő
évet érintené, így az Egyesített Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervezésekor a munkaszerződéses
foglalkoztatással kapcsolatos költségeket, a munkabért és munkaadót terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót szerepeltetni kell.
Az Egyesített Bölcsőde megbízható, állandó szakmai

minőséget garantáló feladatellátásához

elengedhetetlen a jól képzett pedagógus. Az intézménynek a duális képzésben való részvétele
garanciája lehet a minőségi képzésnek, hiszen maga az intézmény képezné a jövőbeni kollégáit,
valamint az igényeknek, adott helyzeteknek megfelelően tudnának alkalmazni új kollégákat. Fontosnak
tartom a nagyszerűen működő és az I. kerület jó híréhez hozzájáruló képzés további biztosítását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek jelenleg nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati
javaslat megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
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Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Egyesített Bölcsőde

duális

képzésben történő

részvételéről és az intézményben kisgyermeknevelő képzésben résztvevő tanulók foglalkoztatásáról

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX.
törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
szerinti duális képzésben, és annak keretén belül a kisgyermeknevelő képzésben gyakorlati
helyként, gyakorlatot biztosító intézményként részt vegyen.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde vezetőjét, hogy a jelen határozat 1.) pontja
szerinti tevékenységre vonatkozóan az együttműködési megállapodást a szakirányú oktatást
nyújtó szakképző intézménnyel megkösse, aláírja.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde vezetőjét az intézmény módosított szervezeti és
működési szabályzatának, valamint szakmai programjának döntésre történő előkészítésére.
4.) A jelen határozat 1.) pontjában megjelölt tevékenység, foglalkoztatás biztosításával kapcsolatos
költségeket, kiadásokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
2023. évi költségvetésébe be kell tervezni.
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