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 Van lehetőség az adócsökkentésre 

Újabb adócsökkentésre lát lehetőséget az Állami Számvevőszék elnöke. Domokos 
László a Magyar Nemzetszerdai számában olvasható interjúban arról beszélt: elsősor-
ban a munkára rakódó közterhek lefaragása jöhetne szóba, a lépés ugyanis javítana az 
ország versenyképességén. 

A mérséklés fedezetét a feketegazdaság letöréséből származó bevételek adhatnák és az, 
hogy tovább bővül a gazdaság - fogalmazott az elnök. Utóbbi kapcsán megjegyezte: a gaz-
dasági növekedés fenntartásáért elengedhetetlen az állam digitális átállása és a közszféra 
hatékonyságának növelése. 

http://www.magyarnemzet.hu/
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Domokos László a magyar gazdaság növekedését kiemelkedőnek nevezte uniós összeve-
tésben, valamint hangsúlyozta, hogy a gazdaság bővülésének egyik fontos eleme a kifehé-
redés. Utóbbit nagyban elősegítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) intézkedései, 
fejlesztései, elsősorban az online számlázási rendszer bevezetése és az, hogy kiterjesztet-
ték azt az adózói kört, amelynek bevallását a hatóság készíti el - tette hozzá. 

Az Állami Számvevőszék elnöke kiemelte, hogy folytatni kell a fenntartható kifehérítést, az 
ebből származó pluszbevételből pedig ismét mérsékelni lehet az adókat. "Úgy vélem, van 
lehetőség további adókulcscsökkentésre. A lépés előtt azt kell megvizsgálni, melyik közteher 
csökkentése milyen mértékben támogatja a gazdasági növekedést" - fogalmazott, hozzáté-
ve, hogy a fogyasztási típusú adók mérséklésétől óva intene. 

Az elnök beszélt a tartalékképzés fontosságáról is, amelyet olyan világgazdasági veszélyek 
is indokolnak, mint a kereskedelmi ellentétek és az olajár ingadozása, illetve az Európai Uni-
ón belül zajló folyamatok, kiemelten a brexit elhúzódása. "A hazai tényezők között elsősor-
ban az állam kiadásait érintő események fontosak. Itt megemlíthetők a családvédelmi és a 
versenyképességi programok, valamint a haderőfejlesztési intézkedések" - fogalmazott. 

Domokos László a következő időszak fontos céljai között említette a digitalizációt és a ver-
senyképesség fenntartását. "A digitális átállás a vállalkozásoknak és a nemzetgazdaságnak 
is alapvető versenyképességi kérdés" - emelte ki, hozzátéve, hogy a digitális átállás kiadá-
sokkal jár, ahogy további befektetést igényel a korszerű eszközök használatához szükséges 
tudás megszerzése is. A felmerült költségekkel párhuzamosan azonban jelentősen növe-
kedhet a hatékonyság, illetve több területen csökkenthető a termelés és a szolgáltatásnyúj-
tás munkaerőigénye is. Alapvető kérdés, hogyan használhatóak fel a digitalizációból adódó 
lehetőségek a közszféra hatékonyabb működése érdekében - mutatott rá. 

Szerinte nem elegendő az informatikai rendszerek kialakítása és számítógépek vásárlása, 
fontos volna a feladatok optimalizálása és az is, hogy a bérezésnél alapvető szempont le-
gyen az aktuális teljesítmény. "Lényeges, hogy a meglévő erőforrásokkal hatékonyan bánja-
nak. Ezzel együtt is nyilvánvaló, hogy a gazdasági bővülés fenntartásáért elengedhetetlen az 
állam digitális átállása és a közszféra hatékonyságának növelése. A magyar gazdaság az 
elmúlt években magasabb fokozatba kapcsolt, a lendület fenntartásához viszont áramvona-
lasításra van szükség" - tette hozzá. 

Varga hatalmas adócsökkentést ígért 

A kormány távlati adóterveiről is beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazda-
ságnak adott interjújában. Ezek között megemlítette, hogy szeretnék, ha csökkenne a 
27%-os általános áfakulcs is, de csakis hosszú távon. A költségvetés tervezés 2020-re 
is - miként a korábbi években - konzervatív lesz - hangsúlyozta a miniszter, és megje-
gyezte: nincs változás az adópolitikában sem. 

Az óvatosság nem csak a konzervatív költségvetési politikára jellemző, a magyar kormány a 
gazdaságvédelmi akciótervvel akar felkészülni a világgazdaság lassulására és a kereske-
delmi háborúk eszkalálódására - nyilatkozta a lapnak a miniszter. A pénzügyminiszter szerint 
az eddig elért eredmények, a befektetőbarát hazai gazdaságpolitika akár fel is értékelheti 
Magyarországot a bizonytalan piaci környezetben. 
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A BMW és Mercedes magyarországi üzemeit érintő lépések kapcsán a tárcavezető kiemelte: 

nem gondoljuk, hogy egy pillanatnyi gazdasági lassulás komolyabban befolyásolná a beru-
házási döntéseket az autóiparban. 

Azt is hozzátette, hogy az autógyárak cáfolták is a magyarországi beruházások csúszásával 
kapcsolatos híreket. 

Úgy döntöttünk, hogy a munkát és jövedelmet terhelő adók csökkenjenek, és a fogyasztási 
típusú adókon keresztül szedjük be a közösségi kiadásokhoz szükséges bevételeket. Ezen 
nem kívánunk változtatni, de - ahogy az elmúlt években tettük a csirke, a sertéshús és a to-
jás esetében - ahol mód van rá, megvizsgáljuk a kedvezményes áfa lehetőségét. Tizenöt 
javaslat van a Pénzügyminisztériumban, amelyben szakmai szervezetek kérnek kedvezőbb 
kulcsot. 

Emellett viszont hosszú távú terveket is közölt a tárcavezető. 

Szeretnénk, hogy hosszú távon az áfa kulcsa általánosan is csökkenjen, de ehhez további 
erőfeszítések szükségesek. 

Adóalap-módosító tételek a kivában. Példákkal 

Közeledik a kisvállalati adó (kiva) bevallásának határideje. Alábbi cikkemben sorra 
veszem a bevallással kapcsolatos fontosabb kérdéseket, elsősorban a kiva alapját 
módosító tételeket. 

A kiva alanyainak az adóév során negyedévente, az adott negyedévet követő hónap 20. 
napjáig adóelőleget kell bevallaniuk és fizetniük. A negyedéves előlegek számításánál csak 
az adott negyedévben felmerült személyi jellegű ráfordítások összegét kell figyelembe venni, 
melyet meg kell növelni az adott negyedévben elfogadott kivás időszakokhoz kapcsolódó 
eredménytartalékból történő osztalék-elfogadás összegével. Az előleg alapját azonban csök-
kenteni kell az adott negyedévben bevételként elszámolt kapott osztalék összegével. 
 
A személyi jellegű ráfordítások fogalmával az Adózónán korábban megjelent korábbi cikk 
részletesen foglalkozik, így erre most nem térek ki. 
 
Az előleg – s a végleges adó - alapjának számításakor nem a ténylegesen kifizetett osztalék 
összegét kell figyelembe venni növelő tételként, hanem a társaság legfőbb szerve által jóvá-
hagyott osztalék összegét, az elfogadásról szóló határozat időpontjában. S ennek megfele-
lően nem a ténylegesen pénzügyileg jóváírt kapott osztalék minősül csökkentő tételnek, ha-
nem az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat alapján a cégnek járó összeg. 
 
A kiva elszámolásával kapcsolatos bevallást főszabály szerint az adóévet követő év május 
31-éig kell benyújtani az adóhatósághoz, s ezzel egyidejűleg a végleges adó és az előlegek 
különbözetét meg is kell fizetni, illetve azt vissza is lehet igényelni. 
 
Ha azonban a kivaalanyiság bármely okból év közben szűnt meg, akkor az adó elszámolá-
sával kapcsolatos bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap 
utolsó napjáig kell benyújtani. 
 

https://adozona.hu/2019_es_valtozasok/Szemelyi_jellegu_kifizetes_a_kivaalapban_20_FVIEP4
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A végleges adó megállapításakor az adó alapját a fentieken túl számos más tétel is befolyá-
solja, melyeket az alábbiakban ismertetek. A kiva alapjának megállapítása során azonban 
érvényesül egy főszabály: e szerint a kiva alapja nem lehet kevesebb, mint a kedvezménye-
zett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezményekkel csökkentett személyi jellegű 
ráfordítások összege. Ha az egyéb módosító tételek összevont egyenlege esetlegesen ne-
gatív lenne, akkor főszabályként ez a negatív összeg nem csökkenti a személyi jellegű ráfor-
dítások összegét mint adóalapot. 
 
Ez alól kivétel az az eset, ha a vállalkozás az egyéb módosító tételek negatív egyenleg mel-
lett új beruházásra, szellemi termékre vagy kísérleti fejlesztés aktivált értékére fizetett ki ösz-
szegeket. 

Új esély több ezer magyar vállalkozásnak 

Akár tíz-húszezer vállalkozás számára is releváns fejlesztési lehetőség lehet a két részletben 
negyvenötmilliárd forintos keretösszegű új innovációs pályázat, amely heteken belül megje-
lenhet. Elképzelhető, hogy a nyár végéig háromszoros túligénylés lesz. 

Várhatóan heteken belül elérhetővé válik az év – keretösszegét és jelentőségét tekintve is – 
legnagyobb pályázati konstrukciója, a két részből álló, együttesen 45 milliárd forintos, állami 
finanszírozású kutatás-fejlesztési felhívás – mondta a Világgazdaságnak Papadimitropulosz 
Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója. A pályázati tanácsadó szerint 

a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által gondozott két új kiírás 
akár 10-20 ezer vállalkozás számára is releváns fejlesztési lehetőség lehet. 

A 24 milliárd forintos keretű, kis- és középvállalkozásoknak szóló részben 50–500 millió forint 
támogatás a tét, várhatóan 200–250 millió forint körül lesz az átlagos igény, míg a nagyválla-
latoknak szóló 21 milliárd forintos lábnál 500 millió–1 milliárd forint forrás érhető el, és zömé-
ben 900–950 milliós kérelmekre van kilátás. 

Mivel a pályázatok júliusi beadását bocsátották előre, időt kell hagyni a piacnak a felkészü-
lésre, ezért is indokolt még május végén vagy június elején rögzíteni a pontos feltételeket – 
érvelt a szakértő. Tapasztalatai szerint egy jó pályázat esetében egy-másfél hónap alatt két 
és fél, háromszoros túligénylés is elképzelhető, jelen esetben ez akár augusztus végére is 
elérhető. Úgy látja, a kkv-szektoron belül kiemelt aktivitás várható a feldolgozóiparban, az 
építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltató szektorban is, de minden olyan termelő-
vállalat felsorakozhat a rajtvonal mögé, amely növelné a termelékenységét és a hatékonysá-
gát. 

Ráfázhat a nyugdíjra a katás vállalkozó 
A szolgálati idő számításáról van szó. 

Ha a főállású kisadózó nyugdíjjárulék-alapot képező keresete a mindenkori minimálbérnél 
kevesebb, a biztosítási időnek csak az arányos időtartamát számítják szolgálati időként a 
nyugdíj összegének kiszámításakor – figyelmeztet Farkas András nyugdíjszakértő oldalán, 
a Nyugdíjguru.hu-n. 

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/korbetoltott-oregsegi-nyugdij/szolgalati-ido/katasok-figyelem
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Azt írja, az 50 ezer forint tételes adót fizető katás vállalkozókat emiatt továbbra is kettős ve-
szedelem fenyegeti: egyrészt a nyugdíjszámítás során a figyelembe vehető szolgálati idejük 
rövidebb lesz, és e rövidebb (arányosított) szolgálati idő alapján kell majd megállapítani azt a 
nyugdíjszorzót, amellyel a számított nettó életpálya-átlagkeresetüket meg kell szorozni a 
nyugdíj összegének meghatározásához. Másrészt e számított nettó átlagkeresetet is csök-
kenti a katás időszakban beszámítható kereset nagyon alacsony összege. 

Ha a főállású kisadózó 50 ezer forint tételes adót fizet, akkor a nyugellátásra jogosító szolgá-
lati idejét a nyugdíjjárulék alapját képező, jogszabályban meghatározott kereset (idén válto-
zatlanul havi 94 ezer 400 Ft) és a mindenkor érvényes minimálbér (idén 149 ezer forint) ará-
nyában kell meghatározni, vagyis 2019-ban egy katás nap csak alig több mint 0,6 napnyi 
szolgálati időnek számít! Ha egész évben katás valaki, akkor 365 nap helyett idén csak 231 
nap olyan szolgálati időt szerez, amely a nyugdíjszámítás során majd beszámítható lesz. 
(Vagyis a helyzet még a tavalyihoz képest is romlott e tekintetben, mert 2018-ban még 250 
napnyi szolgálati idő volt szerezhető). 

Ha a katás vállalkozó 75 ezer forint tételes adót fizet, akkor a nyugdíjjárulék alapját képező, 
a kata-törvényben meghatározott kereset (idén változatlanul havi 158 ezer 400 forint) maga-
sabb, mint a minimálbér, így az arányos szolgálati időre vonatkozó rendelkezést nem kell 
alkalmazni. 

A főállásúnak nem minősülő katás vállalkozó pedig tb-szempontból egyáltalán nem biztosí-
tott, így e jogviszonyában szolgálati időt sem szerez. 

Ha valaki úgy dönt, hogy áttér a kisadózásról más adózási formára, megteheti, a részleteket 
az Adózóna gyűjtötte össze. Azt pedig már a Bankmonitor is megírta, miért számíthatnak 
nyugdíjasként alacsonyabb ellátásra a katás vállalkozók, mint az alkalmazottak. A lényeg az, 
hogy már most félre kell tenni a jelenlegi pluszból a nyugdíjas nélkülözés elkerülése érdeké-
ben. 

Nyakra-főre veszik fel a hitelt a kisvállalatok 
Negyedik éve nő a CIB Banknál a kisvállalkozások hitelfelvételi kedve, ami pozitív üz-
leti hangulatra és jövőképre utal. Ez a tendencia a keleti régiót is jellemzi, azaz Kelet-
Magyarországon is szívesen vesznek fel hitelt a legkisebb cégek is. 

A CIB kisvállalati szegmensében a kihelyezett hitelállomány 2016-2018 között 17 százalék-
kal nőtt, az idei év végére a 23 százalékot is elérheti a növekedés. A magyar vállalkozások 
99,8 százalékát, a nemzeti összterméknek pedig az 52,5 százalékát adják a kis- és közepes 
vállalkozások a KSH adatai szerint. Az üzleti optimizmusról beszédes képet ad, hogy ezen a 
körön belül milyen a kisvállalkozások hitelfelvételi kedve, hogyan alakul a kihelyezett hitelek 
mennyisége - írják a bank szakértői. 

A CIB Bank adatai szerint a kihelyezett hitelösszegek növekedése immár negyedik éve fo-
lyamatos, 2019 végére a CIB célja, hogy a kisvállalkozásoknál kihelyezett hitelállománya 
meghaladja a 40 milliárd forintot. A célkitűzés a bank szakemberei szerint reális, így négy év 
alatt 23 százalékos lehet a növekedés. Ez azt jelenti, hogy közel 10 milliárd forinttal nőhet a 
kihelyezett hitelállomány ebben az ügyfélkörben. 

https://adozona.hu/kata_kiva/Atteres_a_katarol_MR4I81
https://hvg.hu/kkv/20170515_Vallalkozo_Katazik_Igy_kerulheti_el_a_nyomorusagos_nyugdijas_eveket
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Keleten a legnépszerűbb 

"Ez a vállalkozói kör mutatja a legvegyesebb képet, többek között a kihelyezett hitelek nagy-
ságában is. 2018-ban a CIB által folyósított legkisebb kisvállalkozói hitel 200 ezer forint volt, 
a legnagyobb pedig 101 millió. Az átlagos hitelösszeg a kisvállalati szegmensünkben 10,1 
millió forint volt" - mondta el Fetter István, a Kisvállalati szegmensért felelős vezető. 

Ezen belül a vállalkozások napi likviditását biztosító folyószámlahitel iránt van a legnagyobb 
érdeklődés, itt 200 ezer és 50 millió forint között mozog az igényelt keretösszeg. 2018-ban a 
kihelyezett hitelek állományát és darabszámát nézve is a keleti régió járt élen. A hitelállo-
mányt nézve a keleti régió 7,8 milliárd forinttal még a budapesti régiót is megelőzte. 

 Így csábítanák haza a külföldön dolgozó építőipari szak-
munkásokat, mérnököket 
Az év második felében 3 milliárd forinttal bővül az építőipari kis- és közepes vállalko-
zások (kkv-k) technológiai újítását támogató, idén megnyitott 6 milliárd forintos keret, 
és újdonság lesz, hogy nemcsak eszközbeszerzésre lehet támogatást kérni, hanem 
szoftvervásárlásra is – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
mai sajtótájékoztatóján. 

A gazdasági kabinet elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által kidol-
gozott építésgazdasági stratégiát, amely nagy hangsúlyt helyez az ágazat termelékenységé-
nek, hatékonyságának a növelésére és az építőiparban használható digitális eszközök terje-
désére. A stratégia megalkotására azért volt szükség, mert a magyar építőipar 2023-ig mint-
egy 25 ezer milliárd forint értékű megrendelésállománnyal rendelkezik, a tervezett beruházá-
sok teljesítéséhez pedig az ágazatnak 40-60 százalékos termelékenységnövelésre van 
szüksége. 

Palkovics László hozzátette, az építőipar digitalizációjának ösztönzését a kkv-knak nyújtott 
pályázat kibővítése mellett az épületinformációs modellezés és tervezés, azaz a Building 
Information Modeling (BIM) rendszer minél nagyobb körben való elterjesztése is segíti. 
Ugyanis a miniszter szerint a BIM már megjelent a magyar építésgazdaság piacán, azonban 
ezt az alkalmazást az építő és az építész mérnökök, illetve a beruházók sem használják ki 
kellőképpen. 

A stratégiában fontos szerepet kapott a képzés, az építőipar tevékenységét befolyásoló jog-
szabályi környezet felülvizsgálata, ésszerűsítése, valamint a gazdaság fehérítése és a jog-
szerű foglalkoztatás ösztönzése – hangsúlyozta a tárcavezető. Palkovics László kiemelte, az 
építésgazdaság jelentőségét mutatja, hogy az ágazat 2018-ban az elmúlt 15 év legjobb tel-
jesítményét produkálta, 2019. első negyedévében pedig az építőipar termelési értéke 48,2 
százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.     

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke elmondta, 
az építésgazdasági stratégia azért jött létre, hogy 2018 és 2023 között a magyar építőipar 25 
ezer milliárd forintos teljesítményt tudjon letenni az asztalra. Hozzátette, a magyar építőipar-
ban rejlő lehetőségeket mutatja, hogy 2019-ben várhatóan 30 százalékkal nő az ágazat tel-
jesítménye, miután 2018-ban az építőipar 23 százalékkal bővült a 2017-ben elért eredmé-
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nyek után. Koji László közölte, idén az év végére az építőiparban foglalkoztatottak száma 
345 ezerre emelkedik, az ágazatban azonban továbbra is hiány van a jól képzett szakmun-
kásokból és mérnökökből.     

A helyzet kezelése érdekében dolgozta ki az ÉVOSZ a Hazahívó kampányát, amelynek júni-
us 6-án Münchenben lesz az első állomása. A helyszínválasztást azzal indokolta, hogy a 
szakszövetség adatai szerint Németországban és azon belül Bajorországban 12 ezer ma-
gyar építőipari szakmunkás és mérnök dolgozik. A kampányban résztvevő magyar cégek 
azonban az ÉVOSZ elnöke szerint már tudnak ezeknek a külföldön dolgozó magyaroknak 
olyan ajánlatot tenni, amely megfontolandó.       

Koji László hozzátette, az ÉVOSZ elnöksége a szövetség szerdai ülésén fog először tájékoz-
tatást kapni a most bemutatott építési stratégiáról. 

Varga: az inaktívak egy része munkába állítható 
 

A munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra csökkent, amellyel Magyarország az Európai 
Unió 28 tagországa között a negyedik helyen áll, Lengyelországgal holtversenyben. A 
pénzügyminiszter szerint az 560 ezerre tehető munkanélküliek egy része is munkába 
állítható lesz a jövőben. 

Varga Mihály a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait kommentálva kiemelte, hogy 
idén február és április között 47 ezer emberrel többen dolgoztak, mint az előző év azonos 
időszakában. 

Az adatok azt mutatják, hogy “egyre kevesebb olyan álláskereső ember van ma Magyaror-
szágon, aki nem talált a maga számára munkát” – fogalmazott. 

A KSH adatai szerint idén a február-áprilisi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 
millió 492 ezer volt. A munkanélküliek átlagos létszáma 162 ezer, a munkanélküliségi ráta 
3,5 százalék volt. 

Varga Mihály kiemelte, a közfoglalkoztatottakat célzó képzések és programok is eredménye-
sek voltak, számuk ugyanis az elmúlt egy évben 40 ezerrel csökkent.Javulásnak tekint-
hető, hogy a munkanélküliségben átlagosan eltöltött időtartam is 14 hónapra mérséklődött, 
“ezzel persze nem vagyunk elégedettek, ennek időtartamát tovább akarjuk csökkenteni” – 
mondta a miniszter. 

Arról is beszámolt, hogy míg a 2010-es kormányváltáskor a foglalkoztatási ráta csupán 54 
százalékos volt, mára a 69,8 százalékot elérte. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a mutató 
tovább emelhető, ugyanis van lehetőség az inaktív réteg egy részének munkába állításá-
ra. 

A KSH szerint 560 ezerre tehető a munkavállalási korú inaktívak száma. 

A kormány arra számít, hogy az emelkedő bérek hatására emelkedni fog a külföldről haza-
térő magyar munkavállalók száma is. 
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Kérdésre válaszolva a miniszter leszögezte, Magyarországon egyetlen beruházás sem ke-
rülhet veszélybe azért, mert az országban nincs megfelelő rendelkezésre álló munkaerő. 
Ezért azokban a szakmákban, szakmacsoportokban, ahol átmenetileg nincs megfelelően 
képzett magyar munkaerő, ott a cégek, vállalatok számára lehetőség van külföldi mun-
kaerő alkalmazására. 

Ez nem hosszú távú, tartós megoldás – jelentette ki a pénzügyminiszter, aki szerint a kor-
mány pont a szakképzési rendszer, a felnőttképzési programok segítségévelszeretné 
elérni, hogy az inaktívak közül minél többen kerüljenek vissza a munkaerőpiacra, és be tud-
ják tölteni az egyes ágazatokban megjelenő üres álláshelyeket. 

A Pénzügyminisztérium  tájékoztatásában az áll, hogy a kormány által már hat megyére ki-
terjesztett programban, amely a munkaügyi hivatalok átalakításával a még meglévő munka-
erő tartalékot akarja a versenyszférába irányítani, már több mint 13 ezer álláskeresőt közve-
títettek ki sikeresen az elsődleges munkaerőpiacra. A programot fokozatosan kiterjesztik 
az egész országra – közölték. 

Minimálbért kaphatnak a jól tanuló diákok 
Akár a minimálbért is elérheti a szakképzésben tanuló, jó eredményű diákok juttatása, tíz-
ezer diák pedig ingyenes nyelvi képzést is kaphat a szakképzési centrumok szervezésében 
– írja a Magyar Nemzet. 

A lap a Szakképzés 4.0 stratégia elemeit ismertetve kiemeli, hogy 2020 után a tanulói jutta-
tás a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és a szakképző iskolában is elér-
heti a minimálbért, ami idén nettó 99 085 forint. 

Az ötéves technikumban a havi harmincezer forint Apáczai-ösztöndíjat a 9. évfolyamtól adják 
a jó tanulóknak, e mellett szakképzési ösztöndíj vagy a vállalati munkaszerződés alapján 
fizetett munkabér is megilletheti a tanulókat a 11. osztálytól. A hároméves szakképző iskolák 
első évében szakképzési ösztöndíj lesz, a 10. évfolyamtól pedig ehelyett vállalati munkabért 
is kaphat, aki munkaszerződést köt valamelyik céggel. 

A Magyar Nemzet szerint várhatóan 15 ezer diák fog első körben szakképzési ösztöndíjat 
kapni. 

A lap által ismertetett dokumentum szerint továbbá tízezer diák ingyenes idegen nyelvi kép-
zésen vehetne részt a tanítási időn kívül a szakképzési centrumok szervezésében. 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/minimalbert-kereshetnek-a-jol-tanulo-diakok-6983585/
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