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A külföldi gyakorlat beszámításának lehetősége 
 

Az első és a legfontosabb lépés ellenőrizni, hogy a külföldi mobilitáson részt vevő tanuló 2020. 

szeptember 1. előtt vagy után kezdte-e meg a tanulmányait. A külföldi gyakorlatok beszámításának 

módja ettől függően alakul a hazai rendelkezés sajátossága miatt. 

 

1. 2020. szeptember 1. után beiratkozott tanulók esetében 

A korábbi szakképzési törvénnyel ellentétben a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a 

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet XII. fejezet / 17. A 

szakirányú oktatás / 76 § (1) b pontja szerint: 

„b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a 

szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen 

való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható. Abban 

az esetben, ha a szakmai oktatás célját szolgálja, a szakirányú oktatás teljesíthető külföldön 

is, amelynek időtartama nem haladhatja meg a szakirányú oktatás időtartamának 

egynegyedét.” 

Ennek megfelelően a gyakorlat beszámítható, annak módját az iskola gyakorlati oktatásért felelős 

vezetője az intézményvezetéssel együtt tudja meghatározni. Amennyiben a beszámítás módja nem 

egyértelmű, érdemes az illetékes kamarával egyeztetni. 

 

2. 2020. szeptember 1. előtt beiratkozott tanulók esetében (az MKIK tájékoztatása 

alapján) 

• Együttműködési megállapodás esetében: 

- Ezt jellemzően a szakgimnáziumi tanulókra köti az iskola a gyakorlati 

képzőhellyel, általában a nyári gyakorlat idejére. 

Az iskola és a gyakorlati képzőhely közötti Együttműködési megállapodás megszüntethető a 

külföldi gyakorlat idejére, nem ellentétes a régi Szkt. rendelkezéseivel. 

• Tanulószerződés esetében 2 opció van: 

o iskola köti a diákkal (az iskola minden évben megkapja, hogy az adott évben mennyi 

tanulószerződést köthet saját diákkal, ilyenkor a diákok az iskolában vannak gyakorlaton) 

o cég köti a diákkal (a cég a kamarától minden évben megkapja, hogy mennyi tanulószerződés 

kötésére van engedélye, mennyi diákot foglalkoztathat, ilyenkor a diákok a cégnél vannak 

gyakorlaton) 

 

Az MKIK tájékoztatása alapján nem alkalmazhatók a következő megoldások:  

− a külföldi tartózkodás idejének a tanulószerződéses gyakorlati képző cég által mulasztásként 

történő adminisztrálása,  

− a tanulószerződés megszüntetése a külföldi tartózkodás idejére,  

− a tanulószerződés szüneteltetése a külföldi tartózkodás idejére.  

Javaslat: 

A Felek úgy számítják be a külföldi gyakorlatot részben vagy teljes egészében, hogy közben nem 

szüntetik meg a tanulószerződést. A lenti sablonok segíthetnek a gyakorlat beszámításában. 
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A külföldi gyakorlat beszámítása (céges) 
 

 

A megállapodást kötik (Felek):  

 

Tanuló neve: 

Tanuló születési dátuma: 

Tanuló anyja neve: 

Tanuló szakmájának pontos megnevezése: 

Tanuló címe: 

A gyakorlati hely neve: 

A gyakorlati hely képviselőjének neve: 

A gyakorlati hely címe: 

A gyakorlati hely adószáma: 

Iskola neve: 

Iskola OM azonosítója: 

Iskola képviselőjének neve, beosztása: 

Iskola címe: 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a fent nevezett tanuló ….-tól ……-ig (dátum) az Erasmus program 

keretében külföldi szakmai gyakorlaton vesz részt. A fenti időszak alatt a résztvevő tanulószerződése 

nem szünetel. A tárgyhónapban a tanuló vállalja, hogy minimum egy gyakorlati napon a cégnél 

megjelenik. 

Az iskola megvizsgálta a külföldi képzőhely kínálta képzést és igazolja, hogy az a tanuló szakmai és 

vizsgakövetelményeinek megfelel, a gyakorlat egy része itt teljesíthető. 

A tanuló a gyakorlat ideje alatt munkanaplót vezet, melyet a gyakorlatot követően a gyakorlati hely 

képviselőjének vagy az arra kijelölt személynek bemutat. 

Az iskola vállalja, hogy a fenti időszakra a tanuló részére szükséges baleset és felelősségbiztosítást 

megszervezte, a tanulót ért bármilyen baleset esetén a céget felelősség ez idő alatt nem terheli. 

Az iskola legkésőbb a külföldi gyakorlatot megelőző héten elküldi a gyakorlati hely részére a pontos 

szakmai programot. 

Az iskola és a gyakorlati hely közösen dolgozzák ki a külföldi gyakorlaton töltött idő és a szakirányú 

gyakorlaton szerzett tapasztalatok beszámításának módját, módszerét és szakmai feltételeit.  

 

A megállapodás készült 4 példányban, melyből 1 példány a Tanulót, 1 példány a gyakorlati helyet, 1 

példány az Iskolát, 1 példány az illetékes kamarát illet meg. 

 

 

Dátum: ………………………………….  

 

…….…………………………….      ………………………………… 

         Gyakorlati hely                Tanuló 

 

 

…………………………………..      ………………………………… 

                  Iskola                    Tanuló törvényes képviselője 
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A külföldi gyakorlat beszámítása (iskolai) 
 

 

A megállapodást kötik (Felek):  

 

 

Tanuló neve: 

Tanuló születési dátuma: 

Tanuló anyja neve: 

Tanuló szakmájának pontos megnevezése: 

Tanuló címe: 

Iskola neve: 

Iskola OM azonosítója: 

Iskola képviselőjének neve, beosztása: 

Iskola címe: 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a fent nevezett tanuló ….-tól ……-ig (dátum) az Erasmus program 

keretében külföldi szakmai gyakorlaton vesz részt. A fenti időszak alatt a résztvevő tanulószerződése 

nem szünetel. A tárgyhónapban tanuló vállalja, hogy minimum egy gyakorlati napon az iskolában 

megjelenik. 

Az iskola megvizsgálta a külföldi képzőhely kínálta képzést és igazolja, hogy az a tanuló szakmai és 

vizsgakövetelményeinek megfelel, a gyakorlat egy része itt teljesíthető. 

A tanuló a gyakorlat ideje alatt munkanaplót vezet, melyet a gyakorlatot követően a gyakorlati 

oktatójának vagy az arra kijelölt személynek bemutat. 

Az iskola vállalja, hogy a fenti időszakra a tanuló részére szükséges baleset és felelősségbiztosítást 

megszervezze. 

Az iskola kidolgozza a külföldi gyakorlaton töltött idő és a szakirányú gyakorlaton szerzett tapasztalatok 

beszámításának módját, módszerét és szakmai feltételeit.  

 

A megállapodás készült 3 példányban, melyből 1 példány a Tanulót, 1 példány az Iskolát, 1 példány az 

illetékes kamarát illet meg. 

 

 

 

Dátum: …………………………………. 

 

  

 

…….…………………………….      ………………………………… 

         Gyakorlati hely                Tanuló 

 

 

…………………………………..      ………………………………… 

                  Iskola                    Tanuló törvényes képviselője 

 

 


