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Feladatok:

Információ begyűjtése az érintett intézményektől:

 Felmérni a 11. technikumi évfolyamon tanulók

szakmáját/szakmairányát és létszámát.

 Van-e olyan szakmát tanuló (szakképző iskolában) diák, aki nincs

duális képzőhelyen, de egybefüggő nyári gyakorlatát kint kell

töltenie gazdálkodó szervezetnél? (Ha bent maradnak, az

igazolásokat meg kell hosszabbítani, az iskolának kérelmet kell

benyújtani a kamara felé!!!)

 Felnőtt, nem nappali rendszerű képzésben részt vevők száma,

akiknek nyári gyakorlat van előírva. Pontosítani kell az

óraszámokat!

 Kérjük, hogy az iskolák vegyék fel a kapcsolatot a potenciális

képzőhelyekkel, a képzési szándék felmérése miatt.



Feladatok:
Javaslat a határidőkre:

 Egyeztetés az iskola és a kamara között: 2023. február 24.

 Befogadó nyilatkozatok bekérése a tanulóktól. 2023. március 24.

 Ez alapján a kamara felméri a gazdálkodó szervezeteket, hogy ki van már
nyilvántartásba véve és kit kell felkeresni, tájékoztatni, nyilvántartásba
venni. 2023. március 31.

 A kamara felkészíti és nyilvántartásba veszi a személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkező gazdálkodó szervezeteket. 2023. május 31.

 A nyári gyakorlatra vonatkozóan nincs központi előírás, ezért annak
tartalommal való feltöltése a szakképző intézmény és a képzőhely közös
feladata. Ez azt jelenti, hogy az egyes gazdálkodó szervezetekre
„személyre” szabottan állítják össze a képzési programot. EZ MÁR KELL A
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ!!!

2023. március 31.



Gyakorlat szervezésének lehetőségei 

technikumok esetében

 Csak az egybefüggő nyári gyakorlat idejére

 Teljes képzési időre 

 Tömbösítés: 

Az évközi gyakorlat összevonása, akár az egybefüggő gyakorlattal is 

(maximum 12 hét időtartamban).

A képzési programot a választott megoldáshoz kell igazítani!

DE!!! Javasoljuk egy komplex képzési program összeállítását!



A képzési program tartalma

 Szkr. 223/A. § (1) A szakirányú oktatást a 14. § (2) bekezdés 3. pontja

szerinti képzési program alapján kell megszervezni.

(2) A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális

képzőhelynél való részvétel esetén a 14. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti

képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen

alakítja ki úgy, hogy az tartalmazza a tananyagelemek oktatásának a

szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását,

valamint – az Szkt. 60. § (1) bekezdése szerint – a szakképző intézmény

és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait.



Duális képzőhellyé válás feltételei

Személyi feltétel

 legalább középfokú szakirányú 

szakképzettség

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

 kamarai gyakorlati oktatói vizsga 

letételét igazoló tanúsítvány

A kamarai gyakorlati oktatói vizsga (GYOK) 

kiváltható:

 Szakirányú mestervizsgával

 szakirányú felsőfokú szakképzettséggel 

+ min. 2 éves szakirányú szakmai 

gyakorlattal vagy 

 szakirányú középfokú 

szakképzettséggel és bármely felsőfokú 

végzettséggel + min. 5 éves szakirányú 

szakmai gyakorlattal vagy 

 az oktató 60. életévének betöltésével.

Tárgyi feltétel

 A KKK szakirányú oktatás 

eszközjegyzéke

 A képzési program 

eszközjegyzéke

Dokumentációs feltétel

 KKK

 PTT

 Képzési Program

 Minőségirányítási 

szabályzat (KAMSZER)

 Munka-, baleset- és 

tűzvédelmi naplók



Duális képzőhellyé válás folyamata

 Kapcsolatfelvétel a kamarával

 A gazdálkodó szervezet tájékoztatása, felkészítése

 Nyilvántartásba vételi kérelem benyújtása 

(KAMSZER+Képzési program)

 A nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása

 A nyilvántartásba vétel az ellenőrzés napjával hatályos!!!

 SZMSZ megköthető az ellenőrzés napjával



„Rövid terminusú” SZMSZ

 az Szkt. 83. § (2) bekezdés b) pont:

évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő 

időszakra.

 az Szkr. 247. § (1a) bekezdése alapján a „rövid terminusú” SZMSZ nem 

számítódik bele az ellenőrzéskor megállapított maximális tanulói létszámba.

 Napi szakirányú oktatás meghatározása:

 18 év alatt max. napi 7 óra

 18 év felett max. napi 8 óra

 Szabadság: az egybefüggő nyári gyakorlat időtartamára is jár időarányosan.

 18 év alatt évi 45 nap

 18 év felett évi 30 nap

A SZMSZ-t úgy kell megkötni, hogy szabadság időtartamát is tartalmazza.



„Rövid terminusú” SZMSZ

 Az egybefüggő nyári gyakorlat időtartama 35-200 óra között 

változik szakmától, évfolyamtól és képzési formától függően.

 A szakirányú oktatás megszervezhető legfeljebb 2 hetes 

munkaidő kerettel is. 

 A szakképzési munkaszerződés időtartama alatt

 a tanuló munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,

 a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,

 a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

 Betegszabadság, táppénz



„Rövid terminusú” SZMSZ - Mulasztás

Szkr. 227. § (2) Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi

időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása

meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz

százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam

követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az igazolatlan

mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat

foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a

képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt

vevő személy mulasztása az e bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a

mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet.



Céges juttatások és kötelezettségek

 Munkabér min. 100.000,- és max. 168.000,- Ft/hó

 Egyéb juttatások: csak akkor, ha az azonos munkakörben dolgozó 

munkatársak is kapnak (időarányosan kell meghatározni)

 Cafeteria

 Munkábajárás költsége

 Munkaruha és egyéni védőfelszerelés

 Kedvezményes étkeztetés stb.

 Foglalkozás egészségügyi vizsgálat

 Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás

 Felelősségbiztosítás (tanulóra)

 Kréta online vezetése 



Tanácsadóink:
 Ottlakán Rita 30/776-0301

 BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

 Göndöcs Benedek Katolikus Technikum

 GYSZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 Fabiszné Pántya Erika 30/546-4417

 BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola

 BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium

 GYSZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 GYSZC Ady Endre – Bay Zoltán Technikum és Szakképző Iskola

 GYSZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola



Tanácsadóink:
 Edler Orsolya 30/928-4169

 BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola 

 BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

 BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

 Gál Ferenc Egyetem, Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

 Kasik Viktória 30/928-1526

 BSZC Kemény Gábor Technikum

 GYSZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 Dinók Mariann 30/428-2916

 Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele

 https://isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet

https://isziir.hu/_frontend/index.php?module=gsz_nyilvantartasi_felulet

