
 

 

Szakmai gyakorlati tájékoztató felnőttképzési jogviszonyban 

 

Intézményünkben a képzés az új Programtantervek szerint zajlik.  

A képzés kezdetén ágazati alapoktatás folyik. Az ágazati alapoktatáson belül lesznek iskolai (belső) 

gyakorlatok, melyeket a demonstrációs termekben fogunk megtartani. A belső gyakorlatokra munkaruha nem 

szükséges, de kérjük, hogy egy fehér felsőt (pólót) hozzanak magukkal. Az ágazati alapoktatás tantárgyai 

előzetes tanulmányok alapján beszámíthatók, ezt egyénileg kell kérelmezni. 

Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. 

Az ágazati alapvizsga teljesítése a továbbhaladás, valamint a szakképzési munkaszerződés megkötésének 

feltétele. 

A külső szakmai gyakorlatok szakképzési munkaszerződéssel teljesíthetők. 

Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a 

szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. 

A szakképzési munkaszerződés megkötésével a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális 

képzőhely között munkaviszony jön létre. 

A szakképzési munkaszerződés a sikeres ágazati alapvizsga után a szakirányú oktatás egészére kiterjedő 

határozott időtartamra köthető. 

A tanuló egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet. 

A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege - a tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely megállapodása alapján - a tárgyév első hónapjának első 

napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér legalább hatvan százaléka, de legfeljebb a tárgyév első 

hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér összege.  A munkabér megállapításánál 

figyelembe kell venni a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai felkészültségét, tanulmányi 

eredményeit.  

(A kötelező legkisebb havi munkabér 2021-ben 167 400 Ft/hó, ennek 60 %-a 100 440 Ft/hó.) 

A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés aláírásával egyidejűleg írásban tájékoztatja a 

tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt 

 a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének időpontjáról, az azt terhelő fizetési kötelezettségek 

levonásáról, 

 a tanuló számára nyújtható egyéb juttatásokról és kedvezményekről, azok mértékéről és nyújtásának 

feltételeiről, 

A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát.  

 A tanuló számára rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. 

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó 

napjáig évente negyvenöt munkanap, ezt követően évente 

harminc munkanap szabadság illeti meg. A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi 

és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább tizenöt munkanap szabadságot a tanuló kérésének 

megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. 

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg.  

A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakmai vizsga előtt a szakmai vizsgára való felkészülés 

céljából egy alkalommal legalább tizenöt munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a 

szakképző intézményben kell eltölteni. 

Fontos, hogy ezekre a mentességekre munkanapokban jogosult a tanuló. 



 

 

A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és 

társadalombiztosítási szabályok értelmében – naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad 

ki. Nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség 

miatti keresőképtelenség, valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára.  

Ebben az esetben a tanuló táppénzre jogosult. 

 

A tanuló kártérítési felelőssége 

Ha a tanuló a duális képzőnek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni. 

 

A szakképzési munkaszerződés megszűnik 

 a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított harmincadik 

napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja, 

 a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján 

A szakképzési munkaszerződés megszüntethető 

 közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal, 

 felmondással a felmondás közlésétől számított tizenötödik nappal, 

 azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával. 

Saját munkavállaló részvétele a képzésben felnőttképzési jogviszony keretében 

Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakirányú oktatás esetében a képzésben részt vevő személy – 

amennyiben főállású munkaviszonnyal rendelkezik –saját munkáltatójával is köthet szakképzési 

munkaszerződést.  

Ebben az esetben a képzésben részt vevő személy munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek 

megfelelő tartalommal úgy kell módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy 

helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.  

Ha a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell 

határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez 

igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér mértékét. A felek ebben az esetben úgy is 

rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra 

is az eredeti munkabére illeti meg. 

A szakmai gyakorlatok teljesítéséről az iskola által kiadott gyakorlati naplót kell vezetni. 

A duális képzőhely kiválasztásában az iskola segítséget nyújt. 

 

 

Sikeres tanulást kívánok! 

 

Dévényi Csilla 

gyakorlati oktatásvezető 

 

gyakoktvez.bokay@gmail.com  
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