
„A SZAKMÁK JÖVŐJE – A JÖVŐ SZAKMÁJA” 

GINOP 5.3.5-18-2019-00104

FÓKUSZBAN A VENDÉGLÁTÓS SZAKMÁK 

(SZAKÁCS, PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER, 

CUKRÁSZ) 

2021. MÁJUS 3.

Kompetencia Központ 

létrehozása a 

turizmus-vendéglátás 

szakmacsoportban, 

Baranya megyében



•2019. év LXXX. törvény A szakképzésről 

•12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról 

•5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv 
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet módosításáról 

•229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelet Az Országos 
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendelet módosításáról 
•https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 

ÚJ TÖRVÉNYI HÁTTEREK



ÚJ FOGALMAK



• 1. Tanulói jogviszony:

Szkt. 53§(2) ”Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali 

rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a 

tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét 

betölti.” 

• 2.Felnőttképzési jogviszony: 

• Alapszakmák tekintetében „Részszakképesítés”, 

(iskolarendszerű szakirányú oktatás) „ráépülések”, egyéb 

akkreditált 

képzések –

felnőttképzők (tanfolyamok) 

Szakmai vizsga

bizonyítvány tanúsítvány

Felnőttoktatás/ esti képzés – nem létező fogalmak 

JOGVISZONY



3 éves képzés 5 éves képzés
(1/9; 2/10; 3/11) (9; 10;11;12;13)

Cukrász Cukrász szaktechnikus

Pincér vendégtéri szakember Vendégtéri szaktechnikus

Szakács Szakács szaktechnikus

Turisztikai technikus

SZAKMÁK 

TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 



Régi

Tanulószerződés (kivezetésre kerül), 

Együttműködési megállapodás

Új

Szakképzési munkaszerződés

Jelenleg mindhárom létezik!!!!

SZERZŐDÉSFORMÁK



Akkreditáció: (MKIK)

• Nyilvántartásba vételi kérelem

• Személyi-, tárgyi feltételek

• Szakirányú oktatásra vonatkozó képzési 
program

• Minőségbiztosítási rendszert működtet

• Felelősség biztosítás

• Használja a a tanulmányi és regisztrációs 
rendszert

• A gazdálkodó felelősége a gyakorlati 
felkészítés (iskolai gyakorlat 1 nap)

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS FELTÉTELE



• A diák és a gazdálkodó szervezet között 
jön létre

• Iskola nyilvántartja

• Éves szabadság 18 alatt 45 nap, felett 30 
nap

Tanulói juttatás a minimálbér 60%-a 

Visszaigényelhető! https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-

koltsegkalkulator/

• Napi normatíva https://kivisz.hu/latogatoinknak/gyakorlati-partnereink

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS ELTÉRÉSE A 

TANULÓSZERZŐDÉSHEZ KÉPEST

https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/
https://kivisz.hu/latogatoinknak/gyakorlati-partnereink


KÉPZÉS SZAKASZAI

Szakképző iskola



KÉPZÉS SZAKASZAI

1/13. évf. I. félév 1/13. II. évf. 2/14. évf.

Ágazati alapoktatás
(iskola)

Szakirányú oktatás
(iskola+duális kh.)

Szakirányú oktatás
(iskola+duális kh.)
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Technikum 5 év



• Szkt. Vhr. 237. § „A szakirányú oktatást 
tanteremben, tanműhelyben vagy munkahelyi 
körülmények között kell megszervezni.

• 238. § (1) A tanműhely lehet 

– a) iskolai tanműhely vagy

– b) duális képzőhely által működtetett tanműhely.

• (2) A tanműhely olyan gyakorlati képzőhely, amely 
a szakma jellegétől függően különösen műhely, 
tangazdaság, tanbolt, tankórterem, tankert, 
tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda, 
demonstrációs terem, gyakorló- és szaktanterem 
formájában működik.”

KÉPZÉS HELYSZÍNEI



• Szakács, Cukrász, Pincér-vendégtéri 

szakember 

• 9. évf. 10 nap iskola (1/9)

• 10. évf. 5 nap iskola + 5 nap duális képzőhely + 

175 óra nyári gyakorlat (2/10)

• 11. évf. 5 nap iskola + 5 nap duális képzőhely 

(3/11)

A KÉPZÉS HELYSZÍNEI (2 HETES CIKLUSBAN) 

BARANYÁBAN EGYSÉGES RENDSZER!!!!



• 2 éves képzés érettségi után

– 13. évf. I. félév iskola

– 13. évf. II. félév 5 nap iskola + 5 nap duális 

képzőhely + 200 óra nyári gyakorlat

– 14. évf. 5 nap iskola + 5 nap duális 

képzőhely

SZAKÁCS-, CUKRÁSZ-, VENDÉGTÉRI 

SZAKTECHNIKUS (2 HETES CIKLUSBAN)



• Írásbeli vizsga Központi interaktív 
vizsga 

• Gyakorlati vizsga Projektfeladat 

• Projektfeladat: 

Turisztika - Utazásszervezés

Vendéglátás – Portfólió + gyakorlati 
tevékenység

Szóbeli vizsga megszűnik mint fogalom

SZAKMAI VIZSGÁK 

VÁLTOZÁSAI



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


