
 

 

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI 
GYAKORLAT 

 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL 

 
Tisztelt Közreműködő Szervezet! 
 
A tanulóink egy része intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdte meg középiskolai 
tanulmányait.  

A tanulónak a: 

Pedagógia ágazati képzés esetén: 

- 10. évfolyam után 140 óra /4 hét/ 

- 11. évfolyam után 140 óra /4 hét/ 

összefüggő gyakorlaton (úgynevezett nyári gyakorlaton; ÖGY),kell részt vennie. 

 
Az alábbiakban az összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozó információkat olvashatják.  
 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE  
A továbbhaladás feltétele a gyakorlat elvégzése. A gyakorlat anyagát, az elvégzendő 
feladatokat az intézmény eljuttatja Önöknek. 
 
 
A GYAKORLAT TELJESÍTÉSE  
Az iskola a gyakorlat idejére szóló együttműködési megállapodást köt a Közreműködő 
szervezettel. 
 
A GYAKORLAT DOKUMENTÁLÁSA  
A tanuló füzetben vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló 
neve és osztálya, a gyakorlat kezdő és befejező napja, valamint a munkahely adatai, a 
tanulóval foglalkozó személy neve. A napi elvégzett feladatokat a füzetben vezeti a tanuló, az 
elvégzést minden nap igazolja a gyakorlatot irányító személy. 
 
 
 
A GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA  
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 24-ig eljuttatja a 
füzetét az iskola titkárságára.  
 



 

 

A GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA 
Teljesítés időszaka: 2019. 06. 17 – 2019. 08. 23-ig. A közreműködő szervezet egyeztet az 
gyakorlat időpontjáról a tanulóval. 
 
Együttműködési megállapodással foglalkoztatott tanulók esetén is vannak juttatások, 
melyeket a gyakorlat ideje alatt biztosítani kell számukra. 
 
KÖTELEZŐ TANULÓI JUTTATÁSOK 
Az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást kell fizetni. : 7264 Ft/hét 
Szakképzési törvény: 
„A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az 
összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege 
nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdésben meghatározott tanulói pénzbeli juttatás 
mértékénél.” 
A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2.§ (1) h) pont) alapján: 
„2. § (1) h) a szakképzésről szóló törvény 43. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott egyéb 
szerv, szervezet (a továbbiakban: Szt. szerinti egyéb szervezet), ha az állami adóhatóságnak az 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.” 
 

Egyéb juttatások: 
- munkaruha és védőfelszerelés  
- étkezés vagy étkezési hozzájárulás  
- felelősségbiztosítás 
- rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 
- munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás 
- tisztálkodási eszközök. 

 
Felelősségbiztosítást együttműködési megállapodás esetén az iskola, mint a gyakorlati 
képzés szervezője köti a tanuló javára. 
 
A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó 
szervezetnek vezetnie kell! 
 
A finanszírozással kapcsolatos változások 

·      a tanulószerződés kötésére jogosult ún. egyéb szervek, szervezetek 
együttműködési megállapodás után is közvetlenül megkaphatják az állami 
támogatást. Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy – a tanulószerződéses 
támogatáshoz szükséges lépéssel teljesen azonos módon – a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal számára bejelentik: a szakképzési hozzájárulást együttműködési 
megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzéssel teljesítik. Mivel szakképzési 
hozzájárulásuk mértéke nulla, ezért azonnal visszaigénylő pozícióba kerülnek, és 
képzési költségeik támogatására havonta kaphatják meg a vonatkozó normatíva 
szerinti teljes összeget (az alapcsökkentő tételt és a beruházási kiegészítő csökkentő 
tételt). 



 

 

 
MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSRŐL  
Az Együttműködési megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a 
gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi 
Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat.  
 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy az együttműködési megállapodások a területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamarához kerülnek benyújtásra jóváhagyásra. A jóváhagyást követően 
továbbítunk 1 példányt a közreműködő szervezet részére. 
 
Bővebb információ iskolánk honlapján a www.klevai.hu oldalon megtalálható! 
 


