Aláírást követő 5 munkanapon belül megküldendő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szervezetének!

Iktatószám: ……………………

TANULÓSZERZŐDÉS
amely létrejött a gyakorlati képzést szervező szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevő tanuló között
az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére
Szakképesítés
megnevezése:

Képzési idő az OKJ szerint:

OKJ száma:

A szervezetnél folyó
gyakorlati képzés

Az oktatás munkarendje:

nappali rendszerű iskolai/nappali v. eseti v. levelező felnőttoktatás

kezdete:
várható
befejezése:

az alábbi tartalommal és feltételek szerint:
A gyakorlati képzést szervező szervezet adatai:
Neve:
Székhelye:
Törvényes képviselője:
Cégjegyzékszáma
(nyilvántartási száma)
Adószáma:
Statisztikai számjele
Képzés folytatására alkalmas az alábbi határozat alapján:
Telefon:

e-mail:

A tanuló adatai:
Neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:

Oktatási azonosítója:

Lakcíme:
Telefon:

e-mail:

Érettségivel rendelkezik

igen/nem

Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

Törvényes képviselő (szülő/gyám) adatai:*
Neve:

Születési neve:

Lakcíme:
Telefon:

e-mail:

A szakmai elméleti képzést biztosító szakképző iskola adatai:
Neve:
Székhelye:
Oktatási azonosítója:
Elméleti képzést
biztosító tagintézmény

neve:
címe:

Telefon:
*

Törvényes képviselője:

e-mail:

Tizennyolc éven aluli tanuló esetében.

1. A szerződő felek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásai
szerint egymással tanulószerződést kötnek.
2. A gyakorlati képzést szervező szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy
− a tanuló számára egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen, a
szakképzési kerettantervnek, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő gyakorlati
képzésről és nevelésről, valamint a szakmai vizsgára történő felkészítésről gondoskodik,
− a gyakorlati képzéséről foglalkoztatási naplót vezet, a tanulót a képzési feladattal összefüggő
munkavédelmi oktatásban részesíti, valamint gondoskodik rendszeres orvosi vizsgálatáról.
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3. A képzést szervező szervezet a következő tanulót megillető juttatásokat, kedvezményeket biztosítja a
szakképzési törvény, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései szerint:
− pénzbeli juttatást a tanulószerződés teljes időtartamára, beleértve az oktatási szüneteket is (Szt. 63.§
és 64. § (3)),
− a teljes képzési időre felelősségbiztosítást (Szt. 70. § (3)),
− a tanulót megillető pihenőnapokat (oktatási szünetet) és felkészülési időt (Szt. 66. §),
− kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási
eszközt és kötelező juttatásokat (Szt. 68. §. (1)).
4. A képzést szervező szervezet a tanuló részére rendszeres pénzbeli juttatást fizet a Szt. 47 § (4) és 6364. §-ai alapján.
A tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének összegét az Szt. 63. §
(2) bekezdés határozza meg. Felek ennek figyelembevételével az alábbi pénzbeli juttatásban állapodnak meg forintban a megadott évfolyamra és félévre vonatkozóan.
A tanulót megillető pénzbeli juttatás összege a kezdő félévben
szakképzési évfolyam
száma

kezdő félév

(Ft)

juttatás összege
(%)*

szakközépiskolai képzés
szakgimnázium
szakiskolai képzés
* a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) %-ában

A pénzbeli juttatás emelésének, csökkentésének a képzést szervező szervezetnél képzésben részt vevő
valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételei [Szt. 48. § (1) g)]:
A szervezet a tanuló pénzbeli juttatását minden sikeresen teljesített félévet követően a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának
figyelembe vételével …… %-kal emeli.
A tanulószerződésben rögzített emelés teljes összege a következő kritériumok teljesítése esetén jár
a tanulónak:
- Tanulmányi eredménye eléri a …………………………;
- A gyakorlati képzés során nyújtott teljesítménye a képző szervezet értékelése alapján eléri a

kiváló / jó / átlagos / megfelelő minősítést*;
- Szorgalma a képző szervezet értékelése alapján: példás / jó / változó / hanyag*
(a megfelelő minősítés aláhúzandó)

Szerződő felek megállapodnak, hogy fenti kritériumokat nem teljesítő tanuló a szakképzési évfolyam
további féléveiben a tanulószerződésben rögzített emelés teljes összegének a felére jogosult. A tanuló
gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményét és szorgalmát írásban kell értékelni és minősíteni.
Elégtelen tanulmányi eredmény miatt évismétlésre kötelezett tanulót a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévben kapott pénzbeli juttatás havi összegének a fele illeti meg. A
megismételt évfolyam második félévében a fizetendő tanulói juttatást a Szt. 63 § (4) bekezdése szerint
kell megállapítani. A további félévekben – az újabb évismétlés esetét kivéve – a pénzbeli juttatás mértékének megállapítására a Szt. 63. §. (2) és (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem
teljesíti, a tanítási év utolsó napjától követően tanulói juttatásra a tanulószerződés alapján nem jogosult
[Szt. 63. §. (5.)].
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A tanulói pénzbeli juttatás összege a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan – a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint – csökken (Szt. 64. § (1)).
A tanulói pénzbeli juttatásból történő terhek levonására vonatkozó tájékoztatás módja:



bérjegyzék

 tájékoztató levél

 egyéb, mégpedig:. ………………………………………..

A tanulói pénzbeli juttatás kifizetése banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel történik, legkésőbb tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a tanuló (törvényes képviselő) által megadott
alábbi számlaszámra: ……………………………………………………………………………………
Bankszámla tulajdonos neve: ……………………………………………………………………………
Jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölése, mértéke és biztosításuk feltételei (pl. a tanuló által választott szakképesítéssel
betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások):
………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………..…………………………
5. A tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja. A szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek
megfelelően elsajátítja, a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja, valamint
nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági és egyéb érdekeit veszélyeztetné.
A tanuló ezen kívül vállalja, hogy: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………..
6. A tanuló tudomásul veszi, hogy az általa előállított termékekkel, szolgáltatási díjakkal a gyakorlati
képzést szervező szervezet rendelkezik.
7. A gyakorlati képzést szervező szervezet jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a gyakorlati képzés
folytatására a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szervezete minősítette, és nyilvántartásba vette.
8. A tanuló – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a
tanuló tanulószerződés kötésére jogosult, a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és a szakmai elméleti képzést biztosító szakképző iskola erre vonatkozó igazolásának másolatát az ellenjegyzésre benyújtott tanulószerződéshez
csatolta.
9. A tanuló – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
amennyiben az Szt. 29. § (1b) bekezdésében meghatározott sajátos nevelési igényű (SNI) tanulónak
minősül, az elméleti képzést biztosító szakképző iskola igazolását az iskolai rendszerű szakképzésben
való ingyenes részvételre jogosító körülményről, az ellenjegyzésre benyújtott tanulószerződéshez csatolta.
10. Tanuló jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy – a szerződés 9. pontjában meghatározott tanuló
kivételével – nem rendelkezik iskolai rendszerű szakképzés keretein belül megszerzett, az állam által
elismert egynél több szakképesítéssel. Tanuló tudomásul veszi, hogy amennyiben nyilatkozata nem a
valóságnak megfelelő, úgy jelen szerződés alapján folytatott gyakorlati képzése jogellenes, aminek
következtében a gyakorlati képzést szervező a részére jogalap nélkül megállapított és kifizetett pénzbeli juttatást visszakövetelheti [Szt. 64. § (7)].
11. Jelen tanulószerződés a gyakorlati képzést szervező szervezetnél folyó gyakorlati képzés – jelen szerződésben rögzített – kezdő időpontjában lép hatályba és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.
12. Jelen tanulószerződés megszűnik a szakmai bizonyítvány kiállításának napján, illetve a Szt. 42. § (2a)
bekezdésben vagy 49-53. §-ában meghatározott egyéb módon.
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A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnését öt munkanapon belül bejelenti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes igazgatóságának, valamint a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolának és igazolást állít ki tanuló részére a gyakorlati képzésben eltöltött időről, a megszerzett gyakorlati ismeretekről.
13. A tanulószerződést felek csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Kiskorú tanuló esetén a
tanulószerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához be kell szerezni a törvényes képviselő (szülő/gyám) írásbeli hozzájárulását. A módosított tanulószerződést a gyakorlati képzést szervező szervezet a módosítást követő öt munkanapon belül megküldi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes igazgatóságának ellenjegyzés céljából. A tanulószerződésmódosítás az ellenjegyzéssel válik érvényessé és a módosításban megjelölt naptól hatályos.
14. A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése alatt a
tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek szerződő feleket nem illetik meg, és nem terhelik
[Szt. 54. § (1)]. A tanulói jogviszony szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzést szervező szervezetet és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szervezetét.
15. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
16. A gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szervezete a Szt. 60. §-a alapján, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint ellenőrzi. Jelen szerződésben vállalt, valamint a fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a kamara a Szt. 61. §-a szerint jár el.
Szerződő felek a tanulószerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták.
Kelt: ……………………………….
__________________________
<Képzést szervező Szervezet>

__________________________
<TANULÓ>

__________________________
<TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ>

P.H.

A tanulószerződést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara …………………… megyei igazgatósága a mai
napon ellenjegyezte és nyilvántartásba vette.
Nyilvántartási száma: …………………………………………..……………(szerződés azonosítója)
Kelt: ……………………………….
--------------------------------------------<Hatáskör gyakorlójának neve>
<Hatáskör gyakorlójának hivatali beosztása>
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA

P.H.
Jelen szerződést kapják:
1)
2)
3)
4)

Gazdálkodó szervezet
Tanuló és törvényes képviselője
Szakmai elméleti képzést biztosító iskola
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szerve
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A gyakorlati képzés helye

melléklet

A gyakorlati képzési idő alatt az alábbi képzőhely(ek)en teljesíti a tanuló a képzési követelményeket
A gyakorlati képzés helyének*:
Megnevezése:
Címe:
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (iskolán kívüli gyakorlati képzőhely):
Gyakorlati képzésért
Gyakorlati ideje (év):
felelős neve:
Szakképzettsége:
Telefon:

igen/nem

e-mail:

A gyakorlati képzés követelményeinek megfelelő szakmai területek megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

A gyakorlati képzés helyének*:
Megnevezése:
Címe:
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (iskolán kívüli gyakorlati képzőhely):
Gyakorlati képzésért
Gyakorlati ideje (év):
felelős neve:
Szakképzettsége:
Telefon:

igen/nem

e-mail:

A gyakorlati képzés követelményeinek megfelelő szakmai területek megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

A gyakorlati képzés helyének*:
Megnevezése:
Címe:
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (iskolán kívüli gyakorlati képzőhely):
Gyakorlati képzésért
Gyakorlati ideje (év):
felelős neve:
Szakképzettsége:
Telefon:

igen/nem

e-mail:

A gyakorlati képzés követelményeinek megfelelő szakmai területek megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Megjegyzés:
* A gyakorlati képzőhelyek számának megfelelően bővíthető, a kitöltetlen részeket át kell húzni!
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Teljesítési megbízott adatai

melléklet

A gyakorlati képzés teljesítésébe megállapodással bevont, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 8. § (5) vagy (5a) bekezdésében meghatározott teljesítési
megbízott adatai
A teljesítési megbízott szervezet (gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet vagy szakképző intézmény) *
Neve:
Székhelye:
Törvényes képviselője:
Cégjegyzékszáma
(nyilvántartási száma)
Adószáma:
Statisztikai számjele
Képzés folytatására alkalmas az alábbi határozat alapján:
Telefon:

e-mail:

A gyakorlati képzés helyének*:
Megnevezése:
Címe:
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (iskolán kívüli gyakorlati képzőhely):
Gyakorlati képzésért
Gyakorlati ideje (év):
felelős neve:
Szakképzettsége:
Telefon:

igen/nem

e-mail:

A tanuló teljesítési megbízotthoz történő átirányításának időtartama:
A teljesítési megbízott szervezetnél folyó gyakorlati
képzés

kezdete:
befejezése:

Kelt: ……………………………….

P.H.

_______________________________
<Teljesítési Megbízott Szervezet képviselője>

Megjegyzés:
* A teljesítési megbízott szervezetek számának megfelelően bővíthető, a kitöltetlen részeket át kell húzni!
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