KAMARA HIVATALA
Kitöltési útmutató tanulószerződéshez
1. Tanulószerződés nyomtatvány
Tanulószerződés csak a 2016. július 11-től érvényes tanulószerződés nyomtatvány-on nyújtható be. Korábbi dokumentum
sablonokon nem. A tanulószerződéseket az aláírást követő 5 munkanapon belül kell beküldeni 4 példányban, mind a 4 példányon
eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátva a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarához.

2. Tanulószerződés kitöltése
A tanulószerződést körültekintően, minden lényeges és elvárt elem kitöltése után lehet csak aláírni és a kamarához beküldeni.
Ezen leglényegesebb elemek a következők:
 szakképesítés OKJ száma (7 jegyű szám, mely megtalálható ebben a dokumentumban: Országos Képzési Jegyzék)
 szakképesítés pontos megnevezése (szintén megtalálható ebben a dokumentumban: Országos Képzési Jegyzék)
 szervezet adatai különös tekintettel: adószám, név, székhely, cégjegyzékszám/e.v. nyilvántartási szám, statisztikai
számjel, törvényes képviselő, képzés helye, képzésért felelős személy adatai
 tanuló személyes és képzettségi adatai (a tanuló oktatási azonosító száma a diákigazolványán megtalálható)
 tanuló évfolyama, tanulmányi féléve (nyári kezdés esetén 9., vagy 11., vagy 13. évfolyam II. félév, szeptemberi kezdés
esetén adott évfolyam I. félév. Keresztféléves képzések esetén a februártól kezdődő félév az I., a szeptembertől kezdődő
pedig a II. félév)
 a tanuló munkarendje (a diákigazolványon a tanuló tanulmányi munkarendje fel van tüntetve: nappali, vagy esti)
 iskola adatai (a Pécsi Szakképzési Centrum címe, OM azonosítója megtalálható a http://www.pecsiszc.hu oldalon,
tagintézményeinek
pontos
megnevezése,
címe
megtalálható
a
hivatkozott
oldal
http://www.pecsiszc.hu/index.php/tagintezmenyek aloldalán. Nem állami fenntartású szakképző iskolák pontos
megnevezése, címe és OM azonosítója megtalálható az adott iskola honlapján)
 képzési idő (8. évfolyam elvégzését követően megkezdett szakképesítések esetében 3 év, érettségit, vagy 10 osztályt
követően 2 év, ráépülések esetében 1, vagy 0,5 év)
 biztosítási jogviszony kezdete (az a nap amikor a tanulót a gazdálkodó/intézmény bejelenti a NAV-hoz)
 képzés várható befejezése (a képzési idő alapján, adott év 06. 30., keresztféléves képzések esetén adott év 01.31. napja)
 meghatározott kezdő bér amennyiben a minimálisan adható kezdő bérről van szó, úgy lehetőleg százalékban
meghatározva (Tanulószerződéses minimális kezdő bérek)
 tanulói juttatás emelésének differenciált szempontrendszere (például: 2,0-3,5 tanulmányi/gyakorlati átlagig X-Ft, 3,6os tanulmányi/gyakorlati átlagtól Y Ft/sikeres félév, illetve további szempontok stb...), vagy erre vonatkozó melléklet a
tanulószerződéshez csatolva
 pénzbeli juttatásról szóló tájékoztatás módja (X-elni a megfelelő helyen)
 bankszámlaszám, nem tanulói bankszámlaszám esetében a bankszámla tulajdonosának neve
 esetleg egyéb juttatások felsorolása (például a tanulóknak kötelezően nyújtandó kedvezményes étkezés, vagy étkezési
hozzájárulás biztosításának formája és napi, vagy havi összege)
 aláírás dátuma
 azon gazdálkodók, akik képzési tevékenységüket teljesítési megbízott bevonásával végzik, minden tanulószerződés
példány mellé az e célra készült mellékletet is hozzá kell, hogy csatolják a szükséges adatokkal kitöltve és hitelesítve
Amennyiben a fent említett pontjai a tanulószerződésnek hiányoznak, úgy a tanulószerződés a kamara által nem
ellenjegyezhető!
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