Tájékoztató
a Tanulószerződéssel külső gyakorlati helyen való képzés
lehetőségéről
A 2011. évi CLXXXVII. törvény - a szakképzésről rendelkezik a külső gyakorlati helyen
végezhető szakmai gyakorlatról és a hozzá kapcsolódó tanulószerződésről.
Jelenlegi képzési rendszerünkben a 11. és 12. évfolyamos tanulóink köthetnek tanulószerződést
külső gyakorlati képzőhellyel. Ahhoz, hogy egy lovarda tanulószerződést köthessen egy
diákkal, első lépésként a gyakorlati képző helyet akkreditáltatnia kell az illetékes megyei
Agrárkamarával. Az Agrárkamarának meg kell vizsgálnia azt, hogy a lovarda rendelkezik-e
minden olyan tárgyi és személyi feltétellel, melyet a szakképzési törvény és a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet határoz meg.
Többek között lennie kell egy lovász végzettségű, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező dolgozónak, akitől a szakmai gyakorlaton tanulhatnak.
A külső szakmai gyakorlatnak az a célja és legfontosabb feladata, hogy a tanulót felkészítse a
szakképesítő vizsga gyakorlati részének sikeres letételére. A vizsga 4 modulból áll, melyek:
gondozás, tenyésztés, lovaglás, fogathajtás. Az eredményes vizsgához mind a 4 modul
minimum elégséges szintjének elérése szükséges. Amennyiben a vizsgázó a gondozási és
tenyésztési modulból eredményesen teljesít, de a másik két modul valamelyikéből nem éri el a
szükséges minimumot, akkor csak Lóápoló- és gondozó rész-szakképesítést szerezhet. Tehát
az eredményes Lótartó- és tenyésztő szakképesítés megszerzéséhez a külső gyakorlati helynek
minden modulból fel kell készítenie a tanulót. (Tapasztalatom az, hogy kevés kivételtől
eltekintve ez a felkészítés nem történik meg minden modulból a megfelelő színvonalon. A
hiányosságokkal a szakképesítő vizsgán szembesül a tanuló és a vizsgáztató is.)
TANULÓI JUTTATÁSOK
A tanulószerződéssel a külső szakmai gyakorlaton lévő tanuló jogosulttá válik a szakképzési
törvényben szabályozott tanulói juttatásokra, melyek mértékét a tanulószerződésen is fel kell
tüntetni. Ezeket a juttatásokat a gyakorlati helynek kötelező jelleggel kell adni a tanuló részére.

A juttatások fedezetét a gyakorlati hely részben a saját befizetendő szakképzési hozzájárulása
terhére, részben a NAV-tól való igénylés formájában megkapja. A gyakorlati helynek központi
forrásból erre a célra éves szinten tanulónként mintegy 600.000,- Ft áll a rendelkezésére. Sajnos
Iskolánk nem köthet tanulószerződést, így központi költségvetésből mi az előbbi összegnek
csak kis töredékét kapjuk. Ez okból nem tudunk tanulóink részére hasonló juttatásokat
biztosítani.
A tanulószerződéssel járó juttatások a következők: pénzbeli juttatás (ösztöndíj), kedvezményes
étkeztetés, útiköltség térítés, munkaruha, védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszközök.
Az iskolánkban végzett felmérés azt mutatta, hogy a jelenleg tanulószerződéssel külső
gyakorlaton lévő tanulóink legtöbbje ezek közül semmit nem kap, illetve kevesen ösztöndíjban
részesülnek.
Hangsúlyozom, a gyakorlati hely számára az állam biztosítja a juttatások fedezetét.
A Lótartó és -tenyésztő,(2013 szeptembertől Lovász) szakmát kivették a hiányszakmák közül,
így kifutó rendszerben csak a jelenlegi 12. évfolyamos tanulók kapnak tanulószerződés nélkül
ösztöndíjat.
A TANULÓSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A tanulószerződést a tanuló (kiskorú esetén a gondviselő) és a gyakorlati hely köti, az illetékes
Agrárkamara pedig ellenjegyzi. Az iskolának ebben a folyamatban nincs semmilyen szerepe, a
mindenki által aláírt szerződés átvételével tudomásul vesszük a tényt.
Bábolna, 2013. május 30.
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