
Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara

Szakképzési fórum – 2019.02.21.



Gyakorlati Oktatók Képzése
- Szakképzési törvény 31. § A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben 
gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki 
a) *  megfelelő szakirányú szakképesítéssel és - a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kivétellel - legalább 
ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezi

- 92/E. § (3) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként - azon 
szakképesítések tekintetében, amelyekben a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelős miniszter nem adta ki 
- 2019. szeptember 1-jéig olyan személy is részt vehet, aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával nem rendelkezik, de a 31. 
§ (1) bekezdésében foglalt egyéb követelményeknek megfelel.

   - Gyakorlati oktató képzés egy hatósági képzés

    - 2019. szept. 1-jétől kötelező

  - Kivételek (-szakirányú mesterlevél, - a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség és 
legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlat, - szakirányú szakképesítés és felsőfokú végzettség, valamint legalább 
ötéves szakirányú szakmai gyakorlat, - betöltött 60. életév) 

- Akik a kivételek között szerepelnek, azok nem jöhetnek támogatott, csak önköltséges képzésre.

 - A törvény nem tesz kivételt. Aki külső gyakorlati helyen tanulóval foglalkozik, annak 
gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. TSZ és EM is! ISKOLÁK felelőssége!

- a területi  gazdasági kamarák szervezik

- adminisztrációs, pedagógiai, szociál-pszichológiai, kommunikációs ismeretek és érzelmi 
intelligencia tréning



Alapelvek a képzés során

- az anyag gyakorlatias szemléletű megközelítése, a munka során hasznosítható tudás

- lexikális ismeretanyag minimalizálása

- tudásanyag szituációkon keresztül

- generációs sajátosságok

- egységes pedagógiai irányultság elérése

- szemléletes, változatos oktatási módszerek

- konfliktushelyzetek felismerése

- gyakorlatban alkalmazható kommunikáció

- diákok eredményes motiválása



25 elmélet         

16,5 óra                                                  8,5 óra  

- Pedagógia                                     - Kamarai   
- Szociálpszichológia                       adminisztrációs
- Kommunikáció                              ismeretek
       

        25 óra tréning (3 nap)

- Elsajátítható készségek 
kialakítása az érzelmi 
intelligencia terén 

- Önismeret, mások 
megismerése

- Konfliktuskezelés
- 12 fős csoportokban

Képzési időtartam: 50 óra



Vizsga

On-line vizsga:
25 órás elméleti képzés után, de a gyakorlati szóbeli vizsga megkezdéséig 
teljesíteni kell
Elméleti ismeretek számonkérése (25 kérdéses tesztsor – 45 perc)
Meghatározott 48 óra áll rendelkezésre a kitöltésre online (Moodle rendszer)
61%-tól megfelelt
Első ismétlés: ingyenes

Szóbeli szituációs vizsga:
Elmélet és tréning ismereteiből

Csak sikeres on-line vizsgát követően teljesíthető
15 tételből húznak egy szituációt

61%-tól megfelelt
Értékelése: „megfelelt”, „kiválóan megfelelt” vagy „nem felelt meg”

Vizsgaismétlés: max. 2-szer, utána ismételni kell a képzést, 1 éven belül

Sikeres vizsga esetén TANÚSÍTVÁNYT állítunk ki. 



Képzési és vizsgadíj

Önköltséges képzés esetén a képzési és vizsgadíj: 90.000 Ft+Áfa

Állami támogatással a képzési és vizsgadíj: 18.000 Ft+Áfa

A jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldjük a számla! 

Képzés megkezdés előtt be kell fizetni az önrészt és képzési 
szerződést kell kötni a kamarával.

 Az önrészt a munkáltató is fizetheti a jelentkező helyett!



Jelentkezés

A területileg illetékes kamaránál kell jelentkezni.

Jelentkezés feltétele az 5 éves szakmai tapasztalat az oktatni kívánt 
szakmában. Az oktatni kívánt szakképesítést igazoló végzettség bemutatása.

A dokumentumok eredeti példányait kell behozni. 
Jelentkezési lap eredeti aláírással 
A bizonyítványt a kamarai munkatárs hitelesíti.
5 éves szakmai gyakorlati igazolása.

Az 5 éves szakmai tapasztalat többféleképpen igazolható (30 napnál nem régebbi igazolás 
szükséges):
- munkáltató(k)tól
- NAV/OEP/Nyugdíjfolyósító által kiállított hivatalos igazolás (FONTOS, hogy tartalmaznia 
kell a FEOR számot, ezt hangsúlyozni kell az igényléskor!) vagy
- az Ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás, ez a legegyszerűbb 
és leggyorsabb.

Igazolásokkal és a jelentkezéssel kapcsolatban Authné Kállai Kata kolléganőt 
(72/507-121) lehet keresni.  



További  tudnivalók

Képzés helyszíne:
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében 

Az első tanfolyam március 18-án indul, majd folyamatosan indulnak 
további csoportok.

Jövő héten minden információt kiküldünk az érintetteknek (e-mail cím 
fontossága!)

Júliusig 6 csoportot tervezünk indítani.

Egy csoportban maximum 24 fő képezhető.

Képzési napokon általában reggel 9-től délután 4-ig tart a képzés.
Hétfőtől szombatig



Képzőhely ellenőrzéshez kapcsolódó tanulólétszám meghatározása

- „12-es szabály” - Szakképzési törvény 43. § 7.

- egy oktató csak abban a szakképesítésben oktathat, amelyben 
szakirányú végzettsége van   

- új képzőhely esetén a bevezető ellenőrzés során 2 maximum 4 tanuló 
fogadható oktató létszámtól függetlenül, a fél éves ellenőrzésen 
emelhető a szám, ha a képzés rendben zajlik és az adminisztráció is 
hiánytalan

- a tanulók maximális létszáma az oktatók létszámától függően 
szakképesítésenként változó (egyidejűleg 1 oktató 2-3-max. 4 fő tanulót oktathat, 

összesen max. 4-6-8 fő) Az SNI-s tanulók a maximálisan adható létszám 
részét képezik. 



Egyéb szempontok az ellenőrzés során a tanulólétszám meghatározásánál:

- képzőhely mérete, a munkaterület mérete

- műszakok száma (A hét- B hét)

- az SZVK-ban előírt eszközök, berendezések megléte és műszaki 
állapota

- a munkaellátottság

- ha minden egyéb feltétel adott, a maximálisan adható létszám 
határozható meg, ha az oktató munkaszerződéses jogviszonyban áll, 
megbízási szerződéses jogviszonyú munkavállalók esetében a 
minimális létszám adható



Gyakorlati oktató személyének vizsgálata
• Szakképzési törvény  31. § (1) 
• A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati 

oktatóként olyan személy vehet részt, aki 
• a) *  megfelelő szakirányú szakképesítéssel és - a (3) bekezdés a) pont aa) 

alpontjában meghatározott kivétellel - legalább ötéves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik

Szakmai gyakorlat/tapasztalat igazolása: 

Nem elég a bizonyítvány bemutatása, a gyakorlati idő igazolása 
szükséges– Ügyfélkapun keresztül vagy OEP
- ha az ellenőrzésen nem tudja bemutatnia a bizonyítványt, vagy az 5 éves gyakorlati idő 
meglétét adott szakirányú szakképesítésben, személyi feltételek hiánya miatt 
hiánypótlás,
- ha nem felel  meg a jogszabálynak, tanulói létszám csökkentése, és/vagy eltiltás 
személyi feltételek hiánya miatt



Erkölcsi bizonyítvány és/vagy Nyilatkozat aláírása

• Bevezető ellenőrzésen minden esetben kötelező az Erkölcsi 
bizonyítvány bemutatása

• Köztes ellenőrzésen az oktatónak aláírásával nyilatkoznia kell a 
büntetlen előéletéről– az oktató személyes jelenléte az ellenőrzésen 
kötelező

• Új oktató felvételekor, mindenképpen kötelező az Erkölcsi 
bizonyítvány megkérése és bemutatása



Tanulószerződéses gyakorlat
• Tanulói pénzbeli juttatás igazítása  a 

minimálbérhez  (149.000 Ft)
• Féléves emelés a szempontrendszer 

szerint
• Képzési idő a helyi tanterv szerinti 

óraszám 
• Tavaszi szünet 2019. ápr.18-23.
• Végzősök szorgalmi időszak vége: 

2019.május 02.



Kedvezményes tanulói 
étkeztetés

• Étkezési hozzájárulás
• SZJA mentesen természetben vagy kizárólag 

étkezésre/élelmiszerre fordítható utalvánnyal
 Meleg étkeztetés 
 Hideg étkeztetés
 Étkezési utalvány, bon

• Készpénz, vásárlási utalvány bérként adózik



Gyakorlat 
Együttműködési megállapodással

• Államilag finanszírozott iskolai rendszerű képzések
• Évközi gyakorlat
• Nyári összefüggő gyakorlat 2019.06.17-08.31.
• Befogadó nyilatkozat, Együttműködési 

megállapodás a szakképző iskolával
• Kamarai ellenjegyzés, NAV felé nem kell bejelenteni
• Gyakorlati óraszám 
• Tanulói pénzbeli juttatás 7.264 Ft/hét
• Szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettség 

csökkentése: 3.692 Ft/nap



Gyakorlat a felsőoktatásban
• Felsőoktatási szakképzés
• Gyakorlatigényes alapképzési szak
• Duális felsőoktatási képzés
• Ha a gyakorlat eléri a 6 hetet 
• Együttműködési megállapodás a felsőoktatási intézménnyel 
és Hallgatói munkaszerződés 
• Hallgatói pénzbeli juttatás a minimálbér 65%-a, 
• adó- és járulékmentes
• Nincs biztosítási jogviszony, de adatszolgáltatás 
• 2019M-08 NAV nyomtatványon
• Szakképzési hozzájárulás bruttó kötelezettség csökkentése 
kizárólag államilag finanszírozott képzések esetén



Szakképzési hozzájárulás bruttó 
kötelezettséget csökkentő tételek

• KATA, KIVA
• Együttműködési megállapodás – 3.692 Ft/nap
• Tanulószerződés szakma szerint
• Oktatói kiegészítő – 8.400 Ft/tanuló
• Tanműhely-fenntartási – 10.000 Ft/tanuló
• Beruházási kiegészítő
• Gyakorlatigényes alapképzési szak hallgatói 

munkaszerződéssel – 4.800 Ft/nap
• Duális képzés keretében hallgatói 

munkaszerződéssel szak szerint



Köszönjük a figyelmet!
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