Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és
iparkamarának
Kamara tölti ki!
ISZIIR nyilvántartási szám: .................................................

Iktatószám:...................................................
Iktatás időpontja: …………………………

TANULÓSZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről a ………………………………………………..……………………………………………………….
(adószáma: --, székhelye: ………….....................................................................,
törvényes képviselőjének neve: ………………………………………………………..)
mint gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Szervezet),
másrészről …………………………………………………………………………………………………………………………
(születési neve:…………………………………..………., anyja születési neve: ………………………………………………,
születési helye és ideje: ………………………………………………………………………, ),
mint képzésben résztvevő tanuló (a továbbiakban: Tanuló)
között (Szervezet és Tanuló a továbbiakban együtt: Felek) a(z) ……………………….………................................ OKJ számú
...................................................................................................................................... szakképesítés gyakorlati képzésére kötött,
.……………………………………………………………………………. nyilvántartási számú tanulószerződés módosítására.
Felek a fentebb említett tanulószerződést az alábbiak szerint módosítják.
Általános forma:
„[folyamatos sorszám] A …. pont az alábbiak szerint változik:
[az eredeti tanulószerződés érintett pontjának megnevezése, azon belül a változó adat neve és új értéke]”
A sorszámozás folyamatos. Tehát ha az alábbi listasorszámot nézve a 2. és a 10. módosul, akkor is 1. és 2. lesz a sorszámuk
a konkrét módosításban.
Nem módosítható: ISZIIR nyilvántartási szám, Szervezet adószáma, Tanuló ISZIIR azonosítója, Tanuló Oktatási
azonosítószáma, Ellenjegyzés dátuma, megkötés dátuma, hatályba lépés dátuma (képzés kezdete), Tanuló születési neve,
helye, ideje, anyja születési neve, Jelen szerződés megkötéséig iskolai rendszerű szakképzésben már megszerzett OKJ-s
szakképesítése(i), a kezdő évfolyam és félév (2. pont), az OKJ szerinti képzési idő (5.1.),
Lehetséges változatok:
1. A szakképesítés OKJ száma és megnevezése az alábbiak szerint változik:
OKJ szám: ………………………………… Megnevezés: …………………………………………………………………
Ebben az esetben viszont megváltozik a határozatszám, vizsgálni kell az eü és a pályaalkalmasságot. Tehát kötelezően
módosulnak ezek is. Ezért kötelező lesz a következő:
2. A Kamara tölti ki! pont az alábbiak szerint változik:
Kamara tölti ki!
ISZIIR nyilvántartási szám: .................................................

Iktatószám:..........................................................

Tanuló ISZIIR azonosítója: …………………………….…
…………………………….....

Iktatás időpontja:

A képzőhely gyakorlati képzéssel foglalkozhat a következő határozat, illetve tanúsítvány alapján: …………………………
A képzőhely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e?igen

nem

A Tanuló egészségügyi alkalmassági vizsgálata:

nem szükséges

szükséges, eredménye az iskola igazolása alapján: alkalmas

A Tanuló pályaalkalmassági vizsgálata:

nem szükséges

szükséges, eredménye az iskola igazolása alapján: alkalmas
A Tanuló köteles szintvizsgát tenni?
nem
igen, a kamara nyilvántartása alapján: sikeres
sikertelen vagy még nem szintvizsgázott
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A Tanuló a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § (1b) bekezdésének első mondatában meghatározott
tanulónak minősül-e? igen
nem
3. Az 1. A Szervezet és a Tanuló adatai pont az alábbiak szerint változik:
Szervezet neve: …
…
Képzés helyének neve: ……………………………... (Új határozatszám is kell, ha a képzés feltételeiben változás történt!)
Képzés helyének címe: ………………………………..(A képzés címének változása esetén változik a határozatszám is, ezért
kötelező lesz a Kamara tölti ki! részben a határozat módosítása is.)
A Kamara tölti ki! pont az alábbiak szerint változik:
A képzőhely gyakorlati képzéssel foglalkozhat a köv. határozat, ill. tanúsítvány alapján: .............................................…….)
…
Tanuló neve: ………….
…
4.

A 3. A szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola (a továbbiakban: Iskola) adatai pont az alábbiak szerint változik:
3. A szakmai elméleti képzést nyújtó szakképző iskola (a továbbiakban: Iskola) adatai
Iskola

Név: …………………………………………………………………………………… Oktatási azonosító: 
Székhely: ..................................................................................................................................................................
Törvényes képviselőjének neve: ...................................................................................................................................................
Az elméleti képzést biztosító tagintézmény neve:……………………………………………………………………………….
címe:.......................................................................................................................................................................
5. Az 5.2. pont az alábbiak szerint változik:
A 5.2. Gyakorlati képzés b) várható befejezése:
…

20. . .

6. A Melléklet az alábbiak szerint változik:
…
Amennyiben a módosítás új elem szerepeltetését (is) jelenti (ez vonatkozhat az eddig nem használt melléklet kitöltésére is),
akkor erre vonatkozóan a következő a módosítás szövegezése:
7.

Felek a tanulószerződést az alábbi ponttal egészítik ki.
…

Jelen tanulószerződés-módosítás hatályba lépésének dátuma: 20. . .
A tanulószerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek a tanulószerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták.
Dátum: 20. . .

__________________________ __________________________ __________________________
Szervezet
P.H.

Tanuló

Tanuló törv. képviselője

Jelen szerződésmódosítást a mai napon ellenjegyeztem:
Dátum: 20. . .

……………………………. Kereskedelmi és Iparkamara
P.H.

Jelen szerződésmódosítást kapják:
1./ Szervezet
2./ Tanuló és törvényes képviselője

3./ Iskola
4./ Kamara
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