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Általános tudnivalók szakmai gyakorlóhelyek részére 

 

Az iskola együttműködési megállapodást köt a képzést vállaló, kamarai nyilvántartásban 

szereplő gazdálkodó szervezettel. A gyakorlati képzésben részt vevő vállalkozásnak 

rendelkeznie kell kamarai nyilvántartással. A vállalkozás nyilvántartásba vételére / új 

együttműködési megállapodás megkötésére a befogadó nyilatkozatok alapján a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara ISZIIR felületén kerül sor. A felület kezelését, frissítését, a tanulói 

adatok felvitelét az iskola végzi. 

A 9-11. évfolyamos tanulók napi munkaideje 7 óra, az összefüggő szakmai gyakorlat hossza: 

10. évfolyamon négy hét, összesen 140 óra, 

11. évfolyamon négy hét, összesen 140 óra. 

13. esti évfolyamon két hét és két nap, összesen 96 óra. 

Az elvégzendő munkafolyamatok listáját az iskola megküldi a képzőhely számára A tanulók a 

szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A 

munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. Munkavégzésük 

alatt kötelesek a hatályos vállalati baleset- és munkavédelmi szabályokat betartani. A tanulók 

munkájuk előrehaladásáról napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét 

a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja.  

A 280/2011. kormányrendelet 4. §(1) bekezdése alapján a képzőhely szakképzési hozzájárulási 

kötelezettségét szakközépiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott 

gyakorlati képzés szervezésével is teljesítheti, vagyis éves és havi bruttó kötelezettségét a 

rendelet (2)-(4) bekezdésében meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével 

csökkentheti.  
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A gyakorlati képzést folytató szervezet az összefüggő szakmai gyakorlat idejére köteles a tanuló 

részére pénzbeli juttatást fizetni. A juttatás havi összege a hónap első napján érvényes 

minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szorosa, 2020-ban 31.395 Ft/hó. A juttatás valamennyi 

megkezdett hét után jár, heti összege a havi összeg egynegyed része (7.849 Ft). Az esti 

tagozatos tanuló számára tanulói juttatás fizetése nem kötelező. A juttatás kifizetése 

ugyanakkor nem jelent anyagi terhet a képzőhely számára, mert a szakképzési hozzájárulást 

csökkentő tétel jelentősen meghaladja a tanulónak kifizetendő összeget. A juttatás készpénzben 

is kifizethető.   

A gyakorlat szervezésével kapcsolatos további információkkal szívesen áll rendelkezésükre: dr. 

Bánki Horváth Mihály gyakorlati oktatásvezető 

 Telefon: 76/462-274/107 

 Mobil: 70/335-2689 

 E-mail: kozge.gyakorlatioktatasvezeto@gmail.com   

 

 

Kiskunfélegyháza, 2020. január 13. 

 

dr. Bánki Horváth Mihály 

gyakorlati oktatásvezető 


