
PÁLYAORIENTÁCIÓ
HIÁNYSZAKMÁK

A 2019/2020. tanévben induló képzések Szabóky Adolf 

Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítései:

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Asztalos   OKJ 34-543-02 

Autószerelő   OKJ 54-525-02 

Burkoló   OKJ 34-582-13 

Cipőkészítő   OKJ 34-542-02

Eladó   OKJ 34-341-01

Festő, mázoló, tapétázó   OKJ 34-582-04

Járműfényező   OKJ 34-525-03

Gépi forgácsoló   OKJ 34-521-03 

Gyakorló ápoló   OKJ 54-723-02 

Hegesztő   OKJ 34-521-06 

Ipari gépész   OKJ 34-521-04 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 

OKJ 34-541-08

Kőműves   OKJ 34-582-14 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

OKJ 34-582-09 

Mezőgazdasági gépész   OKJ 34-521-08 

Mezőgazdasági gépésztechnikus   OKJ 54-521-05 

Női szabó   OKJ 34-542-06

Pék   OKJ 34-541-05 

Szakács   OKJ 34-811-04

Szociális gondozó és ápoló   OKJ 34-762-01

Villanyszerelő   OKJ 34-522-04

MIRE VAN SZÜKSÉG A SIKERES 
PÁLYAVÁLASZTÁSI DÖNTÉSHEZ?

 Helyes önismeretre, 

 Alapos pályaismeretre, 

 Releváns munkaerő-piaci ismeretekre.

(Ezek az ismeretek fejleszthetőek, 
bővíthetőek!) 

TANÁCSTALAN VAGY? SEGÍTÜNK!

HOGYAN?

 Egyéni tanácsadással; 

 Tájékoztató előadásokkal

 osztályfőnöki órákon,

 szülői értekezleteken,

 pályaválasztási fórumokon;

 Kiadványokkal, 
szóróanyagokkal;

 Üzemlátogatások 
megszervezésével;

 A budapesti Szakma Sztár 
Fesztiválra történő utazás 
lehetőségével, 
tárlatvezetéssel.

Keresd nálunk az aktuális híreket:
facebook.com/eletpalyatepitunk

PÁLYAORIENTÁCIÓ

HIÁNYSZAKMÁK

TANULÓSZERZŐDÉS
RENDSZERE

„ÉLETPÁLYÁT
ÉPÍTÜNK!”



TANULÓSZERZŐDÉS

 Jobbak lesznek az elhelyezkedési esélyeid a 
munkaerőpiacon. 

 Minden hónapban havi juttatást kapsz, ha a gyakorlati 
képzési idő eléri 

 a 80%-ot:  29 055.-* Ft, 

 a 70%-ot:  26 820.-* Ft, 

 a 60%-ot:  24 585.-* Ft, 

 az 50%-ot:  22 350.-* Ft, 

 a 40%-ot:  20 115.-* Ft, 

 a 30%-ot:  17 880.-* Ft, 

 a 20%-ot:  15 645.-* Ft. 

* 2018. évi minimálbér alapú számítási összegek

 A társadalombiztosítási jogszabály alapján biztosítottá 
válsz a tanulószerződés idejére. 

 Az iskolarendszerű, nappali szakképzésben eltöltött időd 
szolgálati időnek minősül. 

 Egészséges és biztonságos munkakörülmények között 
tanulhatsz szakmát, a gazdálkodó szervezet számára a 
munkavédelmi törvény írja elő ezek biztosítását. 

 Ingyenes gyakorlati képzésben részesülsz, így a gazdálkodó 
szervezet nem fogadhat el hozzájárulást és nem kérhet 
költségtérítést a gyakorlati képzés biztosításáért. 

 A gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes 
étkezést, vagy természetbeni hozzájárulást kell 
biztosítania a gazdálkodó szervezetnek az étkezési 
költségeidhez.

 A tanuló javára megkötött felelősségbiztosítás a tanuló 
által okozott kár megtérülését biztosítja, míg a 
balesetbiztosítás a tanuló balesete esetén nyújt térítést a 
tanulónak.

 Munkaruhát is kapsz.

 A gazdasági igények alapján meghatározott hiányszakmák 
körében a diákok a tanulmányi átlageredményüktől 
függően havonta 10.000 – 50.000 Ft közötti összegekben 
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülhetnek.

MI IS AZ A TANULÓSZERZŐDÉS?

A tanuló és a gazdálkodó szervezet (cég, vállalkozás) között 

gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli szerződés. A 

gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés elsődlegességének 

megerősítését a „kamarai garanciavállalás” szolgálja.

ISKOLA

TANULÓSZERZŐDÉS
MEGKÖTÉSE

TANULÓ CÉG

GYAKORLATOT SZERETNÉK

SZEREZNI EGY CÉGNÉL
TANULÓT SZERETNÉNK

FOGLALKOZTATNI

+

A tanulószerződéssel 
kapcsolatos további információk:

www.iparkamaraszolnok.hu

KIVEL KÖTHETŐ TANULÓSZERZŐDÉS?

Az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi 

székhellyel működő köznevelési intézményben jogviszonnyal 

rendelkező tanulóval köthető, aki az adott szakképesítésre 

jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkal-

massági, valamint szintvizsga követelményeknek megfelel.

MILYEN KÉPZÉSEKRE KÖTHETŐ TANULÓSZERZŐDÉS?

Az első szakképzési évfolyam kezdetétől fogva az állam által 

elismert első szakképesítésre, valamint felnőttoktatás keretei 

között a második szakképesítésre történő felkészítés céljából 

folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre.

MILYEN DOKUMENTUMOKRA VAN SZÜKSÉG A 

TANULÓK RÉSZÉRŐL?

Mivel a tanulószerződéses jogviszony gyakorlatilag munkavi-

szony, így elengedhetetlen a tanulók részéről, hogy az alábbi 

dokumentumaikat a gazdálkodók számára a szerződés-

kötéshez bemutassák:

 Diákigazolvány 

 Társadalombiztosítási igazolvány 

 Adó igazolvány 

 Bankszámlaszám 

Tanulószerződés esetében a leglényegesebb elem, hogy 

csak államilag támogatott tanulóval köthető, melyet a 

tanuló két féle módon igazolhat a gazdálkodó felé, iskola-

látogatási igazolás-sal és/vagy érvényes diákigazolvánnyal. 

A diákigazolványon a tanuló személyes és iskolai adatain, 

tanulmányi munka-rendjén felül megtalálható a tanuló 

oktatási azonosító száma is, melyet a tanulószerződésre 

szintén fel kell vezetni a tanuló személyes adatai között.

MIÉRT ÉRDEMES TANULÓSZERZŐDÉST KÖTNÖD?
AZÉRT MERT...


