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BEFOGADÓ NYILATKO ZAT  

TANULÓ ÖSSZEFÜGGŐ NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓAN 

 XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazat - OKJ 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

 XXVIII. TURISZTIKA ágazat – OKJ 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

 XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazat –  

OKJ 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

(Kérjük, hogy válassza ki a megfelelőt!) 

Gyakorlati/Duális képző adatai            

Szervezet neve: 
 

Székhely címe:  
Gyakorlati képzés helyének neve:  
Címe:  
Gyakorlati képzésért felelős neve:  
Elérhetőségei:  
Gyakorlati képzést  folytató 

oktató* neve: 
 

Elérhetőségei:  
Tanuló adatai                               

Neve: 
 

Születési helye, ideje:  
Lakcíme:  
Telefonszáma:  
E-mail címe:  
Évfolyama/osztálya: 11. évfolyam/11.A osztály 

Iskolája: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium                                 

9730 – Kőszeg, Árpád tér 1.                                             

Tel.: (94) 562-110                 

Kapcsolattartó neve és 

elérhetősége: 

Vargáné Krug Ágnes 

20/560-9919 

 

Jelen nyomtatvány kitöltésével a szervezet vállalja a tanuló 11. évfolyamot követő, 140 óra 

időtartamú összefüggő szakmai gyakorlati képzésének megvalósítását az iskolával kötött 

együttműködési megállapodás keretében.  

Szakmai gyakorlat kezdete, vége: 2022. . - 2022. .  

Dátum:………………………………….. 

         ………………………………….. 

Leadási határidő: 2022. március 31.     Szervezet 

*Magyarázat és további információk a hátoldalon találhatók.        P.H. 
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A nyári gyakorlatot összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat 

keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát 

megszervezni. Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat. 

A nyári gyakorlatot legkorábban a tanulók 2022. június 16-án (csütörtökön) kezdhetik 

meg. Javasolt kezdés: 2022. június 20. (hétfő). 

A kifutó szakgimnáziumi ágazati képzések esetén a 2021/2022-es tanévben a 11. 

évfolyamos tanulóknak 140 óra (20 nap) összefüggő szakmai gyakorlat letöltése kötelező 

ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessenek. 

A gyakorlati képzés/szakirányú oktatás megvalósításához kapcsolódóan információkat a Vas 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától kaphat (Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, 

Rákóczi u. 23. Telefon: +36-94/506-644). 

 

*2019.09.01-től a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki 

cselekvőképes, szakirányú szakképesítéssel és legalább öt éves (felsőfokú szakirányú 

végzettséggel 2 éves) szakmai gyakorlattal, valamint a kamarai gyakorlati oktatói vizsga 

letételét igazoló tanúsítvánnyal, vagy e törvényben meghatározott mentességgel rendelkezik. 

Mentességek: 

- szakirányú mestervizsgával rendelkezik; 

- szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkezik; 

- szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel rendelkezik; 

- betöltötte a hatvanadik életévét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: VMKIK – Befogadó nyilatkozat – 2022. 
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