Pécs-Baranyai Kereskedelmi
és Iparkamara
Tanulókra vonatkozó
munkavédelmi szabályok

A gyakorlati képzőhely
munkavédelmi feladatai





A tanulót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
A gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni arról, hogy
a tanulók elsajátítsák a biztonságos munkavégzés
alapvető ismereteit.
A gazdálkodó szervezet munkabiztonsági és tűzvédelmi
oktatási kötelezettsége a gyakorlati képzés teljes ideje
alatt fenn áll.

Amire a gyakorlatban figyelni
kell:








A gyakorlati képzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a
munkavédelmi szabályok betartására.
Az egészséges és biztonságos munkakörülmények
biztosításának követelményei a a tanulóra is érvényesek.
A változó munkahelyen folyó munkavégzés esetében a tanuló
munkavédelmi oktatását szükség esetén többször is el kell
elvégezni.
A képzési idő alatt gondoskodni kell a tanuló rendszeres orvosi
vizsgálatáról.

Gyakorlati képzési idő












A gyakorlati képzés ideje fiatalkorú tanuló esetében a napi hét
órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem
haladhatja meg.
A tanuló részére két képzési nap között legalább tizenhat óra
folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.
Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között,
folyamatosan kell megszervezni.
Nem kerülhet sor gyakorlati képzésre elméleti képzési napokon.
Iskolai szünetekben nem lehet foglalkoztatni a tanulót-kivéve ha
az iskola engedélyezi ezt.
Túlmunka, készenlét-tanuló esetében nincs.
Pihenőidő: a négy és fél órát meghaladó gyakorlat után a tanuló
részére legalább harminc perc szünetet kell biztosítani.

Kártérítési felelősség


A kártérítési felelősség
a tanuló által szándékosan okozott károk,
valamint a tanulónak okozott kár megtérítését határozzák meg.
A tanuló a gondatlanságból okozott kár értékének 50%-át köteles
megtéríteni (mértéke nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának
egyhavi összegét).
A kártérítési igényt minden esetben bíróság előtt kell érvényesíteni.
●
●





Felelősségbiztosítás
●

●

A szakképzésben részt vevő tanuló részére felelősségbiztosítást
kell kötni.
A tanulói felelősségbiztosítás célja kettős:
a tanuló által harmadik személynek okozott kár megtérítése
a tanulókat a gyakorlati képzés során ért károk (pl. személyi
sérülés) fedezetének biztosítása.
A tanulószerződéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a bíróság
hatáskörébe tartozik.
●
●



Változott az alapnormatíva
mértéke
●

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény alapján a költségvetési
törvény a 2017-es évtől kezdődően a tanulószerződéses tanulók után
járó éves alapnormatívát 480.000,- Ft-ban állapítja meg! (eddig
453.000 forint volt)
Az éves bevallásnál kell majd korrigálni a visszaigényelt összegeket.
az alapcsökkentő tételt
a kiegészítő csökkentő tételeket (tanműhelyi, oktatói).
A beruházási csökkentő tétel az előlegbevallásoknál nem
érvényesíthető
Saját munkavállaló képzése:
A 2015/16-os tanévtől kezdődően a 25. életévüket betöltött első,
illetve a második szakképesítésüket megszerző államilag támogatott
felnőttoktatásban esti, vagy levelező munkarendben tanuló
tanulószerződéses tanulók után is érvényesíthetnek a gazdálkodók
havi normatívát.
●
●






2017. december 6. 8.30-13.00 óra,
Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (7625 Pécs, dr.
Majorossy u. 36.) Zsolnay terem - Munkavédelmi nyílt nap

Harkány
2017. november 23.
Viszontlátásra!

