
Egynapi adókedvezmény összege nappali rendszerű képzésnél a 10. évfolyamon asztalos, 

hegesztő, villanyszerelő, divatszabó, kőműves, burkoló és festő, mázoló, tapétázó 

szakmánál: 

1,2 millió x 2,42 x 1,2 /254 = 13.720 Ft/nap (önköltség napi arányosított mértéke), 

Éves adókedvezmény az első évben (10. évfolyamon), ha a tanuló hetente kb. 3 napot tölt 

a gyakorlati munkahelyén, kettőt iskolában.  

13.720 x kb.158 nap = kb.2.167.760.- Ft/fő.  (A napokba a nyári gyakorlat és a szabadság 

is bele lett számolva, hisz a munkabér ezekre az időszakokra is jár, így az adókedvezmény 

is igénybe vehető. 158 nap= 108 nap 36 tanítási héttel számolva, heti 3 nap gyakorlatban 

eltöltött idővel, plusz a nyáron június közepétől augusztus végéig kb.50 munkanap). 

 

  

Az egynapi adókedvezmény összege nappali rendszerű képzésnél a 11. évfolyamon 

asztalos, hegesztő, villanyszerelő, divatszabó, kőműves, burkoló és festő, mázoló, 

tapétázó szakmánál:  

1,2 millió x 2,42 x 0,8 /254 = 9.146 Ft/nap, 

Éves adókedvezmény összege a második évben (3 nappal számolva/hét a gyakorlati 

munkahelyen): 

9.146 Ft x kb.107 nap = kb.  978622.- Ft/fő   

A + 20 % „bónusz” a sikeres szakmai bizonyítvány megszerzésekor kb.: 

(2.167.760-Ft + 978.622.-Ft) x 0,2 = 629.277.- Ft  

A képzés teljes adókedvezménye (TAO kedvezmény nélkül) kb.: 

2.167.760.- Ft +  978.622.- Ft + 629.277 Ft = 3.775.659.- Ft/fő 

Felhívjuk a figyelmet a számok tájékoztató jellegére, ettől kisebb eltérések a tanítási napok és 

az adott év munkanapjainak számától, függően alakulhatnak. 

Cégek esetén meg kell említeni a társasági adó, ún. TAO kedvezményt, ami azt jelenti, ha a 

cég nyereséges, akkor a vállalkozás csökkentheti a társasági nyereségadó alapját tanulónként 

a minimálbér 24 százalékával, havonta/fő.  

Nézzük meg, hogy a fenti támogatással szemben a cégnek, vállalkozásoknak milyen 

költségei merülnek fel: 

1. A szakmai képzés ideje alatt a tanulót munkabér illeti meg, aminek az összege a 

szakképzési törvény szerint érvényben levő  minimálbér 60 %-a, jelenleg 100.440.-Ft 

2. Munkaruha, cipő, védőeszköz 

3. A cégnél/vállalkozónál az egyéb dolgozóknak is megjáró egyéb juttatások 

minimálbérhez arányosított része 

4. Felelősségbiztosítás 


