
Tanulószerződés 

Gyakorlati oktatásvezetők szakmai napja 
 

Kiskunhalas, 2018. február 15. 



Jogszabályi háttér 

 
• 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a 
szakképzésről 

 (továbbiakban: Szt.) 
 
• 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési 
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál 
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák 
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról 
 
 
 



Alapelvek 

• Magyarországon az első és második, az állam által 
elismert szakképesítés megszerzését az állam az 
iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen 
biztosítja. (Szt. 1. § (1)) – HHH-s és SNI-s tanulók esetében 

minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzés. 

 

• Betöltött 25. életévet követően kizárólag 
felnőttoktatásban lehet részt venni. 

 

• Második szakképesítés kizárólag felnőttoktatás 
keretében folyó szakképzésben szerezhető meg. 

 

• Felnőttoktatásban is köthető tanulószerződés. 



Első és további szakképesítések 
• Az első szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményének 3.3. pontjában 
meghatározott „Kapcsolódó szakképesítések” 
nem számítanak második vagy további 
szakképesítésnek! 

Pl. 34 811 01 Cukrász szakképesítés esetén 

35 811 05 Diétás cukrász szakképesítés-ráépülés 

35 811 04 Cukrászati részlegvezető szakképesítés-ráépülés 

35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés 

34 811 06 Fogadós azonos ágazat 

34 811 03 Pincér azonos ágazat 

34 811 04 Szakács azonos ágazat 

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat 



A kereskedelmi és iparkamarák szakképzési 

feladatainak országosan egységes ellátásáról szóló 

ÖNKORMÁNYZATI SZABÁLYZAT 
  A gazdasági kamara feladata – többek között – 

 a) a tanulószerződések megkötésének 
elősegítése, 

 az ún. kamarai garanciavállalással 
kapcsolatos feladatok ellátása (pl. 
igazolások kiállítása), 

 a tanulószerződések, az együttműködési 
megállapodások nyilvántartása, 
felügyelete. 

 



 b) az iskolai rendszerű oktatás keretében 
folyó gyakorlati képzés országosan egységes 
szempontok szerinti komplex szakmai és 
hatósági ellenőrzése és felügyelete, 

 

 a gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása, 
és aktualizálása, 

 

 új gyakorlati képzőhelyek bevonása a 
gyakorlati képzésbe. 



A duális képzés 

• A szakképzési feladatok felelősségén és 
költségein a kölcsönös érdekek elismerése 
alapján megosztozik az állam és a gazdaság. 

 

• A képzés elméleti feladatait a szakképző 
intézmények látják el. 

• A képzés gyakorlati részét látják el a 
gazdálkodó szervezetek körébe tartozó 
cégek, vállalatok. 



Tanulószerződés és 

együttműködési megállapodás 

 A tanulók kétféle jogviszony alapján vehetnek 
részt gyakorlati képzésben: 

 

• együttműködési megállapodással 

 megállapodó felek: 

 a gazdálkodó szervezet és az iskola 
 

• tanulószerződéssel (továbbiakban: TSZ) 

 szerződéskötő felek: 

 a gazdálkodó szervezet és a tanuló 



TSZ kötésére jogosult tanulók (Szt. 42. §) 

• A TSZ kötése szakközépiskolai tanuló esetén: 
▫ a szintvizsgát követő nyári gyakorlattól (június 16.) a 

képzési idő végéig 
▫ KTM (kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló 

tanműhely) esetén már 9. évfolyamban is 
• A TSZ kötése szakgimnáziumi tanuló esetén: 

▫ a szakgimnázium 11. vagy 12. évfolyamának kezdetétől 
kezdődő hatállyal a szakgimnázium szakképzési 
évfolyamán megszerezhető szakképesítésre irányuló, a 
szakképzési kerettantervben meghatározott - 
tanévenként átlagosan legalább 250 órát meghaladó 
idejű - gyakorlat teljesítése céljából folyó, költségvetési 
támogatásban részesíthető képzésre köthető  

 (ennek a pontos részletei még nem ismertek) 
 

▫ szakgimnázium szakképzési évfolyamán a képzés első 
napjától kezdődően a teljes képzési időre 



Tanulószerződés kötésére jogosult 

szervezet (Szt. 43. §) 

• Rendelkezik a gyakorlati képzés Szt.-ben 
meghatározott személyi és az SZVK-ban 
meghatározott tárgyi feltételeivel. 

 
• Szerepel a kamarai nyilvántartásban. 

 
 Gyakorlati képzésre jogosult szervezetek 

nyilvántartása: 
 isziir.hu  Gyakorlati képzésre jogosult 

szervezetek nyilvántartása 
 

http://www.isziir.hu/






Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara honlapja 

www.bkmkik.hu 

 

http://www.bkmkik.hu/


Új gyakorlati képzőhely 

www.bkmkik.hu  

 NYOMTATVÁNYOK  

 Szakképzési 

 nyomtatványok 

 

Kérelem 

nyilvántartásba 

vételhez 

 

http://www.bkmkik.hu/


Tanulószerződés megkötése 

• A tanulószerződést 

 lehetőleg május 31-ig 

 kell megkötni. 

 

• A formanyomtatvány 

 elérhető a kamara 

 honlapján 

  



Tanulószerződés kitöltése 
• 4 példányban kell elkészíteni 
 

• Lehetőség szerint az iskola adja ki 

kitöltve 

• a szakképesítés számával, megnevezésével (1. oldal) 

• a képzésre vonatkozó adatokkal (2. oldal): 

 
kizárólag 
speciális 

iskola 



kitöltve 

 

• az iskola adataival (2. oldal): 

 



Tudnivalók a TSZ kitöltéséhez 

• Kötelező tanulói adatok: 
▫ név (ahogyan a személyi igazolványban van) 
▫ születési hely, idő, anyja neve 
▫ lakcím 
▫ telefonszám 
▫ kiskorú esetén szülő elérhetőségei 

 

• Gyakorlati képzőhely adatai 
 

• A tanulói juttatást kizárólag bankszámlára 
utalhatja a gyakorlati képzőhely  

 bankszámla nyitása 
 



Tanulószerződés aláírása 

• Mind a 4 példányt eredetiben kell aláírni, 
lebélyegezni. 

 

 

 

 

 

• Dátum: lehetőleg a gyakorlati képzést megelőző 
nap (legkésőbb a gyakorlat első napja) 

• Kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek 
is alá kell írnia. 

 



TSZ ügyintézése 

• Minden példányt be kell juttatni a gyakorlati 
képzőhely területileg illetékes kamarai 
kirendeltségére (Kecskemét, Baja, Kalocsa, Kiskunhalas). 

 

• A tanulószerződéses tanácsadó rögzíti az ISZIIR-be 
és minden példányt eljuttat az érintettekhez: 

▫ iskola 

▫ gazdálkodó 

▫ tanuló 

▫ kamara 

A tanuló példányát a 
gazdálkodóhoz küldjük ki. 



TSZ módosítása 

• Ha a szerződéses feltételekben a felek jogait vagy 
kötelezettségeit érintő lényeges változás történik. 

• Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban 
lehet módosítani. 

 

Nyomtatvány: www.bkmkik.hu  

 

• Ha a TSZ adataiban változás áll be, de nem érint 
jogokat és kötelezettségeket, akkor nem kötelező 
a módosítás. 

http://www.bkmkik.hu/


TSZ megszűnése (Szt. 49-55. §) 

• Közös megegyezéssel 
• Felmondással 
 TSZ megszüntetése formanyomtatványon 
 
• Tanulói jogviszony megszűnésekor  

Az iskola HALADÉKTALANUL értesíti a 
gyakorlati képzőhelyet, kamarát! (Szt. 49. § (3)) 

 
• A tanulmányokat követő első szakmai vizsga utolsó 

napján 
 
 Ha a tanuló az utolsó tanév végén bukott és nem 

kezdheti meg a szakmai vizsgát, akkor a TSZ-t 
módosítani kell. 



Kamarai garanciavállalás (Szt. 46. §) 

• Ha megfelelő képzőhely biztosított és így 
köthető tanulószerződés, a tanuló 
gyakorlati képzése a 9. évfolyamot követő 
összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag 
ennek keretében szervezhető meg. 

 

• Ha a gazdasági kamara igazolást ad ki az iskola 
számára arról, hogy részéről nem biztosított a 
megfelelő képzőhely, akkor a szakképző iskola 
gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről. 



Iskola adatszolgáltatási kötelezettsége 

• Szt. 87. § (3) bekezdése szerint: 
 

 A 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás 
kiállítása és a tanulószerződés megkötésének, 
valamint a szintvizsga megszervezésének 
elősegítése céljából a szakképző iskola minden 
évben legkésőbb március utolsó 
munkanapjáig - a szintvizsga megszervezésével 
kapcsolatban a szintvizsga tanévében október 15-
ig - továbbítja a tanulóira vonatkozóan az illetékes 
gazdasági kamara részére 

  



• a) a 48. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában 
meghatározott adatokat 

 
továbbá 

 
• Szt. 29. § (1b) Az (1) bekezdésben foglaltaktól 

eltérően minden esetben ingyenes az iskolai 
rendszerű szakképzésben való részvétel a 
halmozottan hátrányos helyzetű és a 
sajátos nevelési igényű tanuló részére. 



Tanulószerződéses tanácsadók 

Tanácsadók elérhetőségei: 

 

www.bkmkik.hu  

  

Kamara  Munkatársak 
 

 

http://www.bkmkik.hu/


 

Kapás Eszter 
 

tanulószerződéses tanácsadó 

kapas.eszter@bkmkik.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Kecskemét 

mailto:kapas.eszter@bkmkik.hu
mailto:kapas.eszter@bkmkik.hu
mailto:kapas.eszter@bkmkik.hu

