Gyakran ismételt kérdések a koronavírus-járvány miatt elrendelt, duális képzést érintő
intézkedésekkel kapcsolatban
(a 2020. március 18-án érvényben lévő szabályozások szerint)
A koronavírus járvány miatt elrendelt intézkedések részeként a kormány döntése alapján 2020.
március 16-tól visszavonásig tantermen kívüli oktatási rend (digitális tanrend) van érvényben a
szakképzésben is, melynek eljárási szabályairól az Innovációs és Technológiai Miniszter által
2020. március 16-án közzétett JEF/29359/2020-ITM számú Egyedi miniszteri határozat (a
továbbiakban: ITM határozat) rendelkezik. Az új munkarenddel minden tanuló számára
biztosított tanulmányaik folytatása és a tanév teljesítésének lehetősége is. A tananyagokról, az
ellenőrzés formájáról, a követelmények teljesítéséről az iskolák tájékoztatatják a tanulókat és a
szülőket.
„Hogyan teljesíthető a gyakorlati oktatás?”
Az ITM határozat 4. pontja értelmében a szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a
szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint szintén digitális munkarendben, vagy egyéni
felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.
Az ITM határozat 7. pontja értelmében amennyiben az oktatott szakma jellege és
követelményrendszere miatt a 4. pont szerinti gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a
közismereti és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai
gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.
„Hogyan teljesíthető duális képzés keretében a szakmai gyakorlat?”
Az ITM határozat 6. pontja értelmében amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati
képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes
képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen
biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen, az ITM határozat
4. és 7. pontban foglaltak alkalmazásával dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális
munkarendben történő megszervezéséről.
Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot, kiemelt figyelmet
kell fordítania a járványügyi szempontból elvárt előírások betartására. Az óvintézkedések
betartásáról javasoljuk a duális képzőhelyet nyilatkoztatni.
A duális képzőhelyen a gyakorlati munka során gondoskodni kell arról, hogy
 amennyiben megoldható 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon, a védőtávolság betartásával,
 a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális és étkező helyiségeket,
 a termelő területeket szintén javasoljuk nyilatkoztatni az előírt szabályok betarthatóságáról,
betartásáról.

„Mi történik, ha a szülő úgy dönt, hogy nem engedi el külső gyakorlati képzőhelyre a
tanulót?”
A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra jelen helyzetben nem kötelezhető.
A jelenleg hatályos szabályozás értelmében azonban számolni kell azzal, hogy a tanév sikeres
teljesítéséhez a tanulónak a gyakorlatot pótolnia kell (a távollét igazolt hiányzásnak minősül,
melynek éves mértéke nem haladhatja meg az összes gyakorlati képzési idő - óraszám - 20%át).
„Mi történik, ha a duális képzőhely jelen helyzetben nem tudja biztosítani a tanuló
biztonságos munkavégzését, és nem vállalja a digitális oktatást sem?”
Az ITM határozat 6. pontja értelmében lehetőség van a gyakorlati oktatás halasztására, melyhez
a szakképző intézmény és a duális képzőhely közös döntése szükséges.
„Amennyiben az intézmény saját tanüzemében/tangazdaságában nem tudja biztosítani a
szakmai gyakorlat folytatását, kereshet-e a tanuló számára külső gyakorlati helyet?”
A duális képzés szervezése folyamatos, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei
igazgatóságaira továbbra is be lehet nyújtani a tanulószerződéseket ellenjegyzésre. Azonban az
új duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi eljárása átmenetileg szünetel, így gyakorlati
képzőhelyet jelen helyzetben csak a már nyilvántartásba vett képzők közül lehet választani.
„Az a tanuló, akinek a szakmai gyakorlatát az iskola az ITM határozat 4. pontja alapján
digitális munkarendben szervezi meg, jogosult-e a tanulószerződéses ösztöndíjra, és az
intézmény jogosult-e a tanulószerződéses juttatás NAV-tól való visszaigénylésére?”
Az ITM határozat nem tartalmaz korlátozást a tanulói juttatások és a gazdálkodó szervezetek
csökkentő tételének igénybevételére a gyakorlati képzés tanulószerződéses formában történő
megszervezése esetén. Azonban az adminisztrációs folyamatot továbbra is szükséges
megoldani minden munkamódszer esetén.
Az elszámolással kapcsolatban javasoljuk a NAV-val történő egyeztetést. Mivel az éves
bevallásban lehetőség van korrekcióra, esetleg önrevízióra (ha változnának az elszámolási
előírások), a vállalkozások egyelőre a normál menetrend szerint is eljárhatnak.
„Hogyan tudnak levizsgázni azok a tanulók, akiknél a tanult szakképesítés esetében a
komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai és vizsgakövetelmény szerint előírt
vezetői engedély megléte, de a jelenlegi helyzet miatt nem tudják teljesíteni a vezetési
gyakorlatot, így várhatóan a jogosítvány sem tudják megszerezni?”
A kormányzati honlapon (www.kormany.hu) közzétett tájékoztatás szerint az Innovációs és
Technológiai Minisztérium és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit
Kft. 2020. március 19-től visszavonásig felfüggesztette a járművezetők és közlekedési

szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit. Az intézkedés a közúti, a
vasúti, a hajózási és a légügyi területet egyaránt érinti, és kiterjed a pályaalkalmassági
vizsgálatok elvégzésére is.
Amennyiben ez a rendelkezés az iskolai rendszerű komplex szakmai vizsgák megkezdéséig
sem kerül visszavonásra (feltételezve, hogy a vizsgák a tanév rendjében meghatározott
időpontokban, vagy halasztással kerülnek lebonyolításra), javasoljuk, hogy tárgyi ügyben
forduljanak a szakképesítésért felelős minisztériumhoz.
„Mi lesz a szintvizsgákkal?”
Az ITM határozat 5. pontja értelmében a 2020. március 15. napját követően esedékes
szintvizsgákat el kell halasztani. Iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat
kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.
„Hogyan kell megszervezni a felnőttképzéseket?”
Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján (www.ikk.hu) 2020. március 17-én
megjelent tájékoztatás szerint „előkészítés alatt áll egy javaslat, amely iránymutatást ad a
felnőttképzés szereplői számára. Ennek megjelenéséig a felmerülő kérdésekben a felnőttképzést
folytató intézmény és a képzésben részt vevő megállapodása és kölcsönös együttműködése
irányadó azzal, hogy a járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokat fokozottan be kell tartani
(pl. a képzés során az egy légtérben való tartózkodás csak kisebb csoportban, megfelelő
távolság betartásával történjen, stb.) Ezen túlmenően – a képzés jellegétől és tartalmától
függően – egyértelműen előnyben kell részesíteni a képzés digitális, távoktatási formáit, vagy
ha ez nem lehetséges, a képzést el kell halasztani.”
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy jelen útmutató a 2020. március 18-án hatályos
szabályozások alapján készült. Az ebben foglaltakat az esetlegesen hatályba lépő újabb
kormányzati rendelkezések felülírhatják!

