
 

 

 
Szakképzési hozzájárulás felhasználása a Bonus Nyelviskolában 

 
A Bonus Nyelviskola Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, így minden vállalkozásnak lehetősége 
van arra, hogy az általunk szervezett képzéseit a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozza. Az 
állami támogatással létrejövő képzések esetén a tanfolyami díj akár 80%-a elszámolható. Iskolánk 
az adminisztrációs folyamatban tanácsadói segítséget nyújt partnerei részére. 
 
Mi a szakképzési hozzájárulás és hogyan lehet saját dolgozó képzésre fordítani 
Minden Magyarországon működő gazdasági társaság és vállalkozás szakképzési hozzájárulás 
fizetésére kötelezett. A hozzájárulás mértéke a társadalombiztosítási járulék alapján számolható ki. 
Az államkasszába befizetendő szakképzési hozzájárulás 60%-át lehet nyelvi képzésre felhasználni. 
Fontos információ, hogy nem kizárólag azok a vállalatok számolhatják el dolgozóik nyelvi képzését 
akik kihelyezett tanfolyamot rendelnek iskolánktól, hanem akár egyéni illetve csoportos 
nyelviskolai képzésben részt vevő munkavállalók képzésének támogatására is van lehetőség. A 
jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a maximálisan támogatásként elszámolható óradíj egy 
dolgozó esetében 4290 Ft. 
 
Gyakorlati tudnivalók 
A szakképzési hozzájárulás elszámolásához elsősorban adminisztrációs követelményeknek kell 
megfelelni. A Bonus Nyelviskola Akkreditált Felnőttképzési Intézmény és akkreditált nyelvi 
programokkal rendelkezik, így egyszerűsített eljárásrendben kell bejelenteni a felhasználási 
kérvényt, melyről 60 napon belül egy határozatot küld a Regionális Munkaügyi Központ. A képzés 
minimális időtartama 20 óra.  
 

1. A Bonus Nyelviskola és a megrendelő közösen kitölti a beadandó képzésekre a 
bejelentőlapot, az adatlapot, valamint szolgáltatási szerződést kötnek. Ezen mellékletek 
letölthetőek honlapunkról is. 

2. A Bonus Nyelviskola felnőttképzési szerződést köt a beiskolázott dolgozókkal, valamint 
átadja a cég részére a hitelesített program-akkreditációs és intézmény-akkreditációs 
tanúsítványát, a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást.  

3. Mindezen dokumentumokat a megrendelő eljuttatja a területileg illetékes Regionális 
Munkaügyi Központhoz, amely megadja az engedélyt a képzés szakképzési hozzájárulás 
terhére történő finanszírozására.  

 
Mikro- és kisvállalkozások esetén a tanfolyami díj 80%-a számolható el a szakképzési hozzájárulás 
terhére, míg középvállalkozások esetében 70%.  
 
Az elszámolás módja és feltételei 
Az intézmény-akkreditációs tanúsítvány másolatát, a program-akkreditációs tanúsítvány másolatát, 
a munkavállaló munkaköri leírását vagy munkaszerződését (vagy a tanulmányi szerződést illetve a 
tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezést) a szolgáltatási szerződést, a 



 

 

képzésenként kiállított számlát, a kitöltött jelenléti ívek másolatát, és a nyelviskola által teljesített 
adatszolgáltatási kötelezettség másolatát öt évig meg kell őrizni. 
 
Jogszabályi háttér 
A szakképzési hozzájárulások terhére elszámolt képzések törvényi szabályozása a 800/2008/EK 
rendelet, a 15/2009 SZMM rendelet, a 2000. évi LXXXVI. törvény (Szht.) és a 2001. CI. törvény 
alapján történik. 
 
 
Amennyiben bármilyen további kérdés merül fel a felhasználással kapcsolatosan kérem hívja a 1-
266-3618-as telefonszámot vagy küldjön e-mailt a nyelviskola@bonusnyelviskola.hu oldalra. 
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