
Tanulószerződés és együttműködési megállapodás

25. A tanulószerződés kötésére jogosult tanuló

42.  §  (1) Gyakorlati  képzés  szervezése  céljából  tanulószerződés  –  a  26.  §  (1)  bekezdésében
foglaltak  figyelembevételével  –  az  iskolai  rendszerű  szakképzésben  magyarországi  székhellyel
működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető.

(2) Tanulószerződés a tanulóval – a 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – az adott képzés
első  szakképzési  évfolyamának  kezdetétől  kezdődő  hatállyal,  a  harmadik  és  további
szakképesítésnek nem minősülő szakképesítésre történő felkészítés céljából vagy a szakgimnázium
tizenegyedik  vagy  tizenkettedik  évfolyamának  kezdetétől  kezdődő  hatállyal  a  szakgimnázium
szakképzési  évfolyamán  megszerezhető  szakképesítésre  irányuló,  a  szakképzési  kerettantervben
meghatározott  –  tanévenként  átlagosan legalább kétszázötven órát  meghaladó idejű – gyakorlat
teljesítése céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. A szakképzési
évfolyam  vagy  a  szakgimnázium  tizenegyedik  vagy  tizenkettedik  évfolyamának  kezdetén  a
keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell.

(3)  Tanulószerződés  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  időponttól  kezdődő  hatállyal  azzal  a
tanulóval  köthető,  aki  a  szakképesítésre  jogszabályban  előírt  egészségügyi  feltételeknek,
pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

(4)  A tanulószerződést,  a  tanulószerződés  módosítását  és  felmondását  írásba  kell  foglalni.  A
tanulószerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják.

(5)  A  tanuló  egyidejűleg  csak  egy  hatályos  tanulószerződéssel  rendelkezhet.  A
tanulószerződéssel  rendelkező  tanuló  gyakorlati  képzésen  kizárólag  tanulószerződés
keretében vehet részt.



32. Az együttműködési megállapodás feltételei

56. § (1) A tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet
közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

a)  a  szakmai  és  vizsgakövetelményben  a  gyakorlati  képzésre  előírt  képzési  idő  negyven
százaléknál kevesebb,

b)  a  gyakorlati  képzés  szervezője  a  szakképző  iskola,  és  a  gyakorlati  képzést  folytató
szervezet csak a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,

c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés
feltételeivel,  ezért  –  a  művészeti  szakképesítések  kivételével  –  a  tanuló  kiegészítő  gyakorlati
képzésére a gyakorlati  képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény
alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven
százalékában,

d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy

e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

(2) Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési megállapodásra a
Polgári Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az
együttműködési  megállapodás  és  annak  módosítása  a  területileg  illetékes  gazdasági  kamara
ellenjegyzésével válik érvényessé, az ellenjegyzésre a 47. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni. Az együttműködési megállapodás megküldésére a 46. § (2) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.

(3)  Együttműködési  megállapodás  a  fenntartóra  vonatkozóan  többletkötelezettséget  csak  a
fenntartó előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.

(4) Attól a tanévtől, amelyben az (1) bekezdés  c)  pontja szerinti  kiegészítő gyakorlati  képzés
aránya – a művészeti  szakképesítések kivételével – meghaladja az arra a tanévre a szakképzési
kerettantervben  előírt  gyakorlati  képzési  idő  negyven  százalékát,  együttműködési  megállapodás
nem köthető, kivéve az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben.

(5) Ha a tanuló gyakorlati képzése részben vagy egészben együttműködési megállapodás alapján
folyik, a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola.

(6) A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően
a  nyilvántartást  vezető  szervvel  együttműködve,  folyamatosan  ellenőrzi  a  gyakorlati  képzés
személyi  és  tárgyi  feltételei  meglétét  a  gyakorlati  képzés  feltételeivel  részben  vagy  egészben
rendelkező  gyakorlati  képzést  folytató  szervezetnél,  valamint  gondoskodik  arról,  hogy a  tanuló
gyakorlati  képzése  a  szakképzési  kerettantervnek  megfelelően  történjen.  A szakképző  iskola  a
gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi
feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.

(7) Az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésen ténylegesen részt vevő
tanuló nevét és oktatási azonosítóját tartalmazó függelék az együttműködési megállapodás részét
képezi. A függelék valamennyi példányát az együttműködési megállapodást kötő szakképző iskola
legkésőbb a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küldi meg a nyilvántartást
vezető szervnek.
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