
A tanulószerz ıdésrıl 
világosan



Jogszabályi háttér
� 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl

� 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról

� 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési 
hozzájárulásról 

és a képzési rendszer fejlesztésének 
támogatásáról.

� 13/2008. (VII.22) SZMM rendelet a 
szakképzési 

hozzájárulásról és a képzési rendszer 
fejlesztésének 

támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. 
végrehajtásáról.

� 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzés 
megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint 

a 



Miért jó a gazdálkodónak 
(oktatónak)?

�A szakember utánpótlást olyan 
szakemberekkel oldhatja meg, akiket a 
vállalkozó (1-3 évig)látott dolgozni, és maga a 
vállalkozó tanított be.
�Számos pályázati lehetıség nyílik a 
szakképzés területén különbözı
eszközbeszerzésekre, és ilyen pályázatokon 
csak tanulószerzıdéses jogviszonnyal lehet 
sikeresen indulni.
�A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. 
évi LXXXVI. törvény értelmében – a 



Miért jó a tanulónak?
�A tanuló minden hónapban havi juttatást kap 
(minimum összege a mindenkori minimálbér 
20%-a, melyet félévente kötelezıen emelni 
kell).
�A társadalombiztosítási jogszabály alapján 
biztosítottá válik.
�A tanulószerzıdés idıtartama a tanuló
szolgálati idejébe beleszámít.
�Érvényes tanulószerzıdéssel a szakiskolai 
felvétele biztosított.
�Jobbak lesznek a munkavállalási, 
elhelyezkedési lehetıségei.



A tanulószerz ıdés kötésének 
folyamata:

�A tanulószerzıdés bejelentési kötelezettséggel kezdıdik a 
területileg illetékes gazdasági kamara (Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara /a továbbiakban:BKIK/ felé, melyet a tényleges képzési 
évet megelızı év december 31-ig napjáig kell megtenniük. 

�Bevezetı ellenırzés

�A tanulószerz ıdés kitöltve 5 példányban , mindegyik példányt 
eredeti aláírással és pecséttel ellátva kell a BKIK-hoz benyújtani.

�A BKIK a tanulószerzıdést ellenjegyzi, és visszaküldi a gazdálkodó
szervezet számára azzal, hogy a benne felsoroltaknak küldje meg.

�A tanulószerzıdés megkötését követı 30 napon belül be kell 
jelentenie a tanulószerzıdés megkötésének tényét az NSZFI-nek

�Akkreditáció (a bevallás benyújtásához szükséges)

�A tanulószerzıdés bármely okból történı megszőnését be kell 
jelenteni a BKIK-nak.



A tanulószerz ıdés
megszőnése:

1.) a szakmai vizsga sikeres leteltével;
2.) a szakképzı iskolából való kizárással, illetıleg a tanulói 
jogviszonynak a közoktatási törvény szerinti megszőnésével, ha 
a tanuló az iskolai tanulmányait 30 napon belül más szakképzı
iskolában sem tudja folytatni;

3.) a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszőnésével;
4. a tanuló halálával,
5.) a gazdálkodó szervezet eltiltásával a gyakorlati képzésben 
való részvételtıl.

Ha a tanulószerzıdés a 3.) vagy az 5.) pont alapján szőnik meg, akkor 
az illetékes területi gazdasági kamara és a szakképzı iskola köteles 
elısegíteni a tanuló további gyakorlati képzését.

A tanulószerz ıdést a tanuló és a gazdálkodó szervezet csak 
közös megegyezéssel módosíthatja!!!



A tanulószerz ıdés
megszőntethet ı:

� közös megegyezéssel és
� felmondással.

�A gazdálkodó szervezet a tanulószerz ıdést akkor mondhatja fel, 
ha

1. a szakképzı iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a 
képzési idı alatt másodszor utasította az évfolyam megismétlésére;

2. tanuló az SZVK-nak a vizsga megismétlésekor sem tesz eleget;
3. a tanuló a szerzıdésben vállalt lényeges kötelezettségét 

szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelent ıs mértékben 
megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít , amely a 
tanulószerzıdés fenntartását lehetetlenné teszi.

4. A gyakorlati képzés elıfeltételét jelentı kompetenciák hiánya miatt ( 
gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés megkezdését követı 3
hónapon belül jelezheti a szakképzı iskola és a kamara részére. Ha 
az iskola a szükséges kompetenciákat a megkezdett félév végéig 
nem pótolja , a gazdálkodó szervezet a tanulószerzıdést 
felmondhatja - kivéve, ha a tanuló eredményes szintvizsgát tett -).

�A tanuló a tanulószerz ıdést a kamarával történt egyeztetést 
követ ıen indokolás nélkül bármikor felmondhatja!!!



1993. évi LXXVI tv. a 
szakképzésrıl

16. § (1) A szakképzı iskolában a nappali oktatás 
munkarendje szerinti oktatásban a tanuló számára az 
elméleti és a gyakorlati képzés a közoktatási törvény 
rendelkezéseinek megfelelıen ingyenes .
(2) A gazdálkodó szervezet a nappali oktatás munkarendje 
szerinti oktatásban részt vevı tanulótól az (1) bekezdés 
alapján a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért 
és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért nem 
kérhet és nem fogadhat el hozzájárulást, illetve 
költségtérítést . Az illetékes szakképzı iskola e tilalom 
megszegésérıl a tudomására jutástól számított tizenöt 
napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi 
gazdasági kamarát. A tilalmat megszegı gazdálkodó
szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara - a 
gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmőködve 
- legfeljebb öt évre eltilthatja a gyakorlati képzésben való
részvételtıl.



A szakképzési hozzájárulási 
kötelezettség terhére figyelembe 
vehetı költségek:

� Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása (Max. minimálbér 50 
%-a 
- hiányszakmák esetében +20% -, +járulékok)
� Tanulóknak, hallgatóknak juttatott munkaruha, 
védıeszköz, tisztálkodási eszköz, étkezés, útiköltség, 
szállásköltség (1000 Ft/f ı)
� Tanulók, hallgatók felel ısségbiztosítása, orvosi ellátása
� Szintvizsga szervezése
� Adminisztráció költségei (15.000 Ft/ tanuló /év, max. éves 
minimálbér)
� Munkaviszonyban álló oktató díjazása (Bér + Tb és egyéb 
járulékok, + útiköltség térítés)
� Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközö k 
beszerzése, bérlete, m őködtetéséhez szükséges szoftverek
� Alapképzést is szolgáló tanm őhely bérleti, 
munkavédelmi, t őzbiztonsági és közüzemi 
szolg áltat ásainak d íjai



A költségelszámolás feltétele: bejelentkezés az 
NSZFI felé!

�BEJELENTKEZÉSI / VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI 
NYOMTATVÁNYON 

Határid ı: tanulószerz ıdés, hallgatói szerz ıdés,  
együttm őködési

megállapodás megkötését követ ı 30 napon belül!    
Tárgyévben!!

�Változás bejelentés: 15 napon belül!!

�Csatolandó dokumentumok:
• Gyakorlati képzés szervezésére kötött együttmőködési 
megállapodás 

iskolánként, intézményenként (Szht. 4/A § (1) bekezdés);
• “Létszám adatlap” szakképzı iskolánként; 
• “Létszám adatlap” felsıoktatási intézményenként;
• Tanulószerzıdés, hallgatói szerzıdés esetén az Szt. 31. §-a 
szerinti 

kamarai határozat sorszáma, érvényességének idıtartama.
(a bevallás benyújtásakor kamarai tanúsítvány megléte).



Köszönöm a figyelmet!

Elek Csaba
szakképzési vezetı

e-mail: elek.csaba@bkik.hu


