A gyakorlati képzést szervezőre és a gyakorlati oktatóra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések:

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
ÉRTELMEZ Ő RENDELKEZÉSEK
2. § E törvény alkalmazásában:
12. gyakorlati képzést szervező: a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős
szakképző iskola vagy e törvény szerint nyilvántartásba vett gyakorlati képzést folytató;
14. gyakorlati képzést folytató: gyakorlati képzési tevékenységét iskolai tanműhelyben, vagy
együttműködési megállapodás, tanulószerződés alapján ténylegesen folytató, a gyakorlati
követelményekre való felkészítést végző szerv, amely lehet a gyakorlati képzést szervező is;
29. munkahelyi gyakorlat: a szakképesítés megszerzése keretében folyó gyakorlati képzésnek
a munkahelyen (a munkavégzéshez hasonló feltételek között, életszerű szituációban)
megvalósuló része, amelynek feltételeit a gyakorlati képzés szervezője biztosítja, és amelynek
során a szakképzésben részt vevő elsajátítja a munkaerőpiac által is igényelt gyakorlati
tudáselemeket, kompetenciákat;
31. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben
gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki (2012. 01. 01-től hatályos)
a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter
kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik, (2015. 09. 01-től hatályos)
c) büntetlen előéletű, és
d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt.
(2) Gyakorlati oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell
alkalmazni.
36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a
gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
és a szakképzési kerettanterv alapján.
(2) A gyakorlati képzést szervező – az együttműködési megállapodás eltérő rendelkezése
hiányában – köteles a gyakorlati képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá a
gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani.
43. § (1) Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy – a (2)
bekezdésben meghatározott – egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: gyakorlati
képzést szervező szervezet) köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult
szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: nyilvántartás)
szerepel.

(4)A nyilvántartásba kérelmére az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy –
a (2) bekezdésben meghatározott – egyéb olyan szerv, szervezet vehető fel, amely rendelkezik
az e törvényben, továbbá a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló
kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi
feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott
szakképzési kerettantervet.

8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának
feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
(jelenleg még hatályos)
19. § (1) Egyedi munkahelyen az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére
irányuló gyakorlati képzés akkor folyhat, ha
a) a munkahely felszereltsége,
b) a munkahelyen folytatott szakmai tevékenység tartalma, jellege,
c) a képzési időt kitöltő munka
lehetővé teszi a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és
vizsgakövetelményre való felkészülést.
(2) Az egyedi munkahelynek meg kell felelnie a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi
előírásoknak.
(3) Az egyedi munkahelyre beosztott tanuló képzésére és felügyeletére a gazdálkodó
szervezet köteles az Szt. 17. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelő szakembert megbízni.
(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezet több tanulót foglalkoztat egyedi munkahelyen,
köteles felelős személyt megbízni a tanulók foglalkoztatásának és szakmai fejlődésének
figyelemmel kísérésére, aki ezt a tevékenységet munkája mellett is elláthatja

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
17. § (1) A szakképző iskolában folyó szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzést a
közoktatási törvényben előírt képesítésű pedagógusok, illetőleg szakemberek láthatják el.
(2) A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan
személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik, és büntetlen előéletű, valamint nem áll a gyakorlati oktatói
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(3) A gyakorlati oktatók kiválasztása során előnyben kell részesíteni a mestervizsgával vagy
szakoktatói képesítéssel rendelkező személyeket.
(4) Az egyedi munkahelyre beosztott tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét csak
olyan személy láthatja el, aki szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább kétéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik, és büntetlen előéletű, valamint nem áll a gyakorlati
képzés és felügyelet folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (2011. 12. 31-ig
volt hatályos, helyette lásd a 2011. évi CLXXXVII. tv. 31. § (1) bekezdést)

A fenti jogszabályi helyek értelmezése alapján a gyakorlati képzés személyi
feltétele kizáró rendelkezés hiányában biztosítható:
•
•
•

a gyakorlati képzést szervezővel munkaviszonyban álló dolgozóval,
tulajdonos munkavégzővel (általában az egyéni vállalkozók esetében)
megbízási szerződéssel (gyakorlati oktatási tevékenységre kötött)

