
Együttműködési megállapodás 
                                                                                                             

                                                                                                                                  

 



Szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szervként 

működő intézmény, valamint alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, illetve utóbbiak 

fenntartásában működő intézmény és az iskola között együttműködési megállapodás 

(továbbiakban: EM) köthető: 

   teljes képzési időre, ha az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében 

megadott gyakorlati idő nem éri el a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40%-át, 

 szorgalmi időszakon kívüli összefüggő  szakmai  gyakorlatra, 

    a szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a 

művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a 

gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a gyakorlati képzésre előírt képzési 

idő legfeljebb 40 %-ban, vagy 

 a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, 

 tanulószerződés nem köthető. 

Együttműködési megállapodás 

feltételei 



A szakképző iskola az EM megkötését megelőzően és azt követően a kamarával 

együttműködve folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi 

feltételei meglétét a gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint 

gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési 

kerettantervnek megfelelően folyjon. 

Az iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a 

gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati 

képzést folytató szervezet részére.(Szt. 56.§ (6)) 

Iskola felelősséget vállal azért, hogy kizárólag olyan tanulókat szerepeltet, akik 

számára a szakmai gyakorlat iskolán kívüli képzőhelyen az Szt-ben 

meghatározott feltételek szerint együttműködési megállapodással 

megszervezhető (az esetlegesen szükséges szintvizsga megléte.) 

Együttműködési megállapodás 

feltételei 



Együttműködési megállapodás 

feltételei 

Ha az EM nem állami fenntartású szakképző iskolával jön létre, a szakképző 
iskola nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a képzés megszervezésére 
szakképzési megállapodás alapján, az állam által költségvetési 
hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül 
sor. 

 



A szakgimnáziumi 9-12. évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is szakmai 
képzés, vagyis szakképzés. 
 

Változás: 

Tanulószerződés már köthető a szakgimnázium 11., 12. évfolyamának kezdetétől a 
szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésre irányuló, a szakképzési 
kerettantervben meghatározott – tanévenként átlagosan legalább kétszázötven órát 
meghaladó idejű – gyakorlat teljesítése céljából folyó, költségvetési támogatásban 
részesíthető képzésre. (A szakképzési évfolyam vagy a szakgimnázium 11., 12. évfolyamának 
kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell.) Szt. 42. § (2) 

Ettől eltérő esetben: 

A 9-12. évfolyam keretében a kerettantervben előírt évközi gyakorlat iskolán kívüli teljesítésére 
EM köthető. 

A 9-11. évfolyam keretében a kerettantervben előírt iskolán kívüli ÖGY-ra kötelező az Szt. 
szerinti EM. 

 
A 9-11. évfolyamon az összefüggő szakmai gyakorlatra EM alapján KELL pénzbeli juttatást 
fizetni, és a gazdálkodó mindkét esetben elszámolhatja költségeit (a normatíva szerinti 
összeggel csökkentheti a kötelezettségét).  

A kamarának ezeket EM-kat is ellen kell jegyeznie és nyilvántartásába kell vennie. 
 

Szakgimnáziumi képzések 



Pénzbeli juttatást köteles fizetni a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati 
képzésben szakképzési évfolyamon EM alapján, nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat (továbbiakban: ÖGY) idejére. 
 

A gyakorlati képzésen EM alapján részt vevő tanuló részére az ÖGY időtartamára fizetett 
tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes 
kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese, azaz 
19,5%  (2018-ban 26.910,- Ft/hó*). 
 

Az EM alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az ÖGY-on töltött, valamennyi 
megkezdett hét után jár*. Heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének 1/4 
része. (6.727,5 Ft/tanuló/hét). A pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok 
arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Az 
igazolatlan mulasztást pótolnia kell. 
 

A tanulót nem kell a NAV-hoz bejelenteni és biztosítottá sem válik (Tbj. 5.§ (1) c) 

Szja 1. melléklet 4.11. pontja alapján adómentes juttatás. (1995. évi CXVII. Törvény . Sz. 
melléklet 4.11.) 
 

 

* Szt. 63. § (1) b), 65. § 

 

Pénzbeli juttatás 



az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési 
normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal 
történő elosztásával kell kiszámítani (alapnormatíva 2018-ben 480.000 Ft/év) : 

• 480 000/130 =  3 692,3  Ft/tanuló/nap 

 

az előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára 
vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a 
tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi: 

• előleg havonta tanulónként:  

• gyakorlati napok száma  x 3 692,3  Ft/tanuló/nap  

 

a tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési 
normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának 
szorzata képezi: 

• éves csökkentő tétel tanulónként:  

• tárgyévi gyakorlati napok száma  x 3 692,3  Ft/tanuló/nap 
 

Együttműködési megállapodás 

alapján az Szhj-t csökkentő tétel 



Változás: 

Az egyéb szervek, szervezetek (Szt. 43. § (2) bekezdés a)-c) pontban 

megahatározottan) együttműködési megállapodás után is elszámolhatják a 

normatív támogatást, ha a NAV-hoz  erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az 5. § a) pont 

aa) vagy ab) alpontja szerint teljesíti, a választás bejelentését követő 

hónap első napjától. 

Mivel szakképzési hozzájárulásuk mértéke nulla, ezért azonnal visszaigénylő 

pozícióba kerülnek, és képzési költségeik támogatására havonta kaphatják 

meg a vonatkozó normatíva szerinti teljes összeget. (Szht. 2.§ (1) h) pont) 

Együttműködési megállapodás 

alapján az Szhj-t csökkentő tétel 



Szervezet: 

 a Tanuló számára – egészségvédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, 
gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik,  

 

 pénzbeli juttatást biztosít az ÖGY időtartamára (Szt. 63. § (1) b)), 

 

 biztosítja az előírt tárgyi és személyi feltételeket, 

 

 a tanulókat megfelelő munka-, balesetvédelmi és – szükség szerint – tűzvédelmi 
oktatásban részesíti,  

 

 az előírásoknak megfelelően vezeti a foglalkozási naplót, melyet az Iskola felkérése 
alapján betekintésre rendelkezésre kell bocsátania, 

 

 a tanuló részvételét és mulasztását nyilvántartja, a mulasztásokról az előírt 
rendszerességgel tájékoztatja az Iskolát, 

 

 biztosítja:  

kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni 
védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és kötelező juttatásokat (Szt. 68. §. (1))  

 
 

Feladatok és kötelezettségek 



Iskola: 

 gondoskodik a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról (Szt. 35. §. (3)),  

 felelősségbiztosítást köt a tanulókra (Szt. 70. § (3)), 

 az EM megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati 
képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a Szervezetnél, valamint gondoskodik 
arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően 
folyjon. (Szt. 56.§ (6)). 

 Iskola a megállapodás aláírásával  egyidejűleg igazolja, hogy – kötelezettségének eleget 
téve – a megállapodás megkötését megelőzően ellenőrizte a gyakorlati képzés személyi 
és tárgyi feltételeinek meglétét a Szervezetnél, és ezen feltételeket a képzés 
megkezdéséhez megfelelőnek találta. 

 

Feladatok és 

kötelezettségek 



Szervezet  adatai 

Szervezet  

 

Adószáma: : cccccccc-c-cc 

Neve:         …………………………………………………. 

…………………………………………………………........ 

Székhelye:  

cccc…………......................................... 

 ..…………………………………….…….….... 

Cégjegyzékszáma: ………………………….………….…... 

vagy 

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ……………......... 

Statisztikai számjele: ……………………………………… 

Nyilvántartási szám: ………………………………………. 

Törvényes képviselőjének neve:  

……………………………………………….…………….. 

Kapcsolattartójának neve: 

……..................................................................

..................... 

  tel.: .............................................. 

fax.................................. 

  e-mail: 

……….……..…………….@................................... 

Közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok: 
 
 Szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó 

szervezettek 
 http://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses 
http://ceginformacio.creditreform.hu/ 
 
 
 un. egyéb szerv, szervezet (költségvetési szervként 

működő intézmény , civilszervezet, alapítvány, 
egyesület, egyházi jogi személy) 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-
szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses 
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Iskola  adatai 

Iskola – Szakképzési centrum 

Adószáma:               1532018-2-03 

Neve:        Kecskeméti Szakképzési Centrum 

Székhelye:  6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. 

Oktatási azonosító:             203041  

Törzskönyvi nyilv. szám:  

........................................................ 

Statisztikai számjele:          15832018-8532-312-03 

Törvényes képviselőjének neve: 

Leviczky Cirill 

Tagintézményének neve:  

Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

címe: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 

Törvényes képviselőjének neve: 

Pongóné Kovács Erika 

 kapcsolattartójának neve:  

Csepeliné Pálfi Eszter gyakorlati oktatásvezető 

 tel.: 06-76/492-104 fax: 06-76/492-112 

e-mail: csepeline.eszter@kecskemetiszc.hu 

  

 

 



További adatok 

III. Jelen együttműködési megállapodást a Felek 

1. határozott időtartamra:  a) 2018. június 01-től     b) 2018. augusztus 31-ig 

2. határozatlan időtartamra,  …………………….. -i hatályba lépéssel kötik.  

 

Amennyiben az egyéb szerv, szervezet (civilszervezet, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 
személy)  nem jelentkezik be NAV-hoz szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettként: 

 

VIII. A gyakorlati képzési költségek Felek közötti viselésének, megosztásának és átadásának módja 
(Szt. 57. § i)): 

    A gyakorlati képzési költségek viselője teljes körűen az iskola, átutalja az összeget a gyakorlati 
képzést folytató szervezet bankszámlájára. 

 

Ehhez szükséges dokumentumok: 

• Jelenléti ív 

• Foglalkozási napló 

• Kedvezményes étkezés  



További adatok 

__________________________ 

Kecskeméti SZC  

Jogi ellenjegyzés 

P.H. 

__________________________   __________________________ 

Szervezet 

P.H. 

  Iskola 

P.H. 

  

__________________________ 

Kecskeméti SZC  

Gazdasági főigazgató helyettes 

P.H. 

__________________________ 

Kecskeméti SZC Főigazgató 

P.H. 

Aláírások:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amennyiben  gyakorlati képzési  
költségek Felek között 
megosztásra kerülnek: 
 
 
 
 
Gyakorlatban a szakképzési centrum főigazgatójának van aláírási jogköre, illetve ezt 
delegálhatja a szakképző iskola igazgatójának (írásban meghatalmazza) 



További adatok 

 

 

Melléklet: 
Pénzbeli 
juttatás 
(Ft/hét) 

Az ISZIIR felület 4.2. Együttműködési megállapodás tervezet menüpontjában lehetőséget 
biztosít az ellenőrzött rögzítésre és kinyomtatásra. Így lerövidíthető az aláírási, ellenjegyzési 
idő. 



 

 

Köszönöm szíves figyelmüket! 
 

Kántorné Arany Ágota 

Tanulószerződéses tanácsadó 

email: kantorne.agota@bkmkik.hu 
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