
Tanulószerződés
A duális képzési rendszer előírásai és lehetőségei



Fogalmak

• Nyári munka

• Diákmunka

• Együttműködési megállapodás

• Tanulószerződés

• Kamarai engedély



A tanulószerződés rendszere
Vállalkozások

Tanulószerződés 
kötésére jogosultak

Érvényes 
szintvizsgával 
rendelkeznek

Iskola
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A tanulószerződés jogi háttere

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
• 46 §

• (1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha 
megfelelő képzőhely biztosított és így köthető tanulószerződés, a tanuló gyakorlati 
képzése a szakközépiskola vagy szakiskola 9. évfolyamának összefüggő gyakorlatától 
kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg.

• (1a) 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.

• Szintvizsga

• Szakképzési centrum (megyén belül a tanulók összevonása)



A tanuló juttatásai

• Bejelentett jogviszony (szakmai gyakorlat, nyugdíj)

• „Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi 
mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az 
első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt 
szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési 
idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri

• a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese:

~ 165.000*0,15*1,2= 29.700 Ft

Félévenként 0,5 %-al nő a mértéke, bár ettől eltérhetnek!



A tanuló juttatásai

• Igazolt szakmai tapasztalat

• Biztosított jogviszony (táppénz)

• A dolgozóknak járó juttatások

• Gyakran a gyakorlati hely munkahely is lesz



A tanulószerződés pontjai

• Szerződő fél a tanuló (gondviselő) és a termelő vállalat

• Jóváhagyó kamara

• Az iskola csak értesítést kap (1 példány)

• A felelősség a képzőhelyé (gyakorlati vizsgára való felkészítés)

• Vizsga előtt két héttel be lehet jönni az iskolai műhelybe

• A tanév rendjében meghatározott napokon nem kell gyakorlatra 
menni (szünetek, ünnepek, diáknap, stb.)

• A tanulóra a vállalat felelősségbiztosítást köt (nem térít teljes 
mértékben!)



A tanulószerződés megszüntetése

• Mindkét fél felmondhatja, új helyet kell keresni (azonnal)

• Iskolai műhelybe csak igazolással jöhet vissza (hosszú eljárás)

• Tanulói jogviszony megszűnése esetén

• Évismétlés nem számít felmondásnak (a juttatások felét kapja, a 
jogviszony megmarad)



Gyakorlati hely keresése

• Cégek adatbázisa: isziir.hu

• Keresési adatok beállíthatók







Szűrés adott szakképesítésre

Gépi forgácsoló

34 521 03

Hegesztő

34 521 06

Szociális gondozó és ápoló

34 762 01



A találati lista



Exportálás

A letöltött Excell táblázatban lesznek 
már telefonszámok, ahol el lehet 
érni a céget!


