
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

szakmai gyakorlóhelyekkel hallgató gyakorlati képzésre fogadására 

 

Amely létrejött  

egyrészről:  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.,  

intézményi azonosító: FI 23344;  

képviseletében eljár az alábbi képzések során: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,  

levelezési címe: 1117 Budapest, Magyar Tudósok krt. 2. (BME Q ép. A szárny, II. em. 209.) (a 

továbbiakban: Kar) 

 

másrészről:  

név: …………………………………………………………….………………………… 

székhely: ………………………………………………………………………………… 

adószám: ………………………………………………………………………………… 

statisztikai számjel: ……………………………………………………………………… 

cégjegyzékszám/más nyilvántartási szám: ……………………………………………… 

képviseletére jogosult személy neve, beosztása: ………………………………………... 

(a továbbiakban: Fogadó szervezet) 

 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Felek egymással a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 16.§-a szerinti együttműködési 

megállapodást kötnek, az alábbiak szerint.  

2. A Felek a jelen megállapodást…………………………….……………-ig terjedő időre határozott 

időtartamra kötik. 

3. A Fogadó szervezet a jelen szerződés időtartama alatt a …………….……………. képzésen 

résztvevő ………………………………………………..… hallgatót fogadja a ……..…………….. 

tanulmányi félévben. 

4. A szakmai gyakorlat helyét, időtartamát, esetleges szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját, 

szakmai felelősét a szakmai gyakorlatra fogadott hallgató befogadó nyilatkozata tartalmazza.  

5. A Fogadó szervezet tudomással bír arról, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 44.§-a alapján – költségvetési szerv Fogadó szervezet kivételével – 

a. szakmai gyakorlaton hallgatói munkavégzés hallgatói munkaszerződés alapján történhet, 

valamint 

b.  a hallgatót a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt díjazás illeti, 

amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.  

c. A hallgatói munkaszerződés megkötése, a fizetési kötelezettség teljesítése, és annak a 

hallgatóval való elszámolása, valamint a foglalkoztatás jogszabályoknak megfelelő 

folytatása a Fogadó szervezet kötelezettsége és felelőssége.  

d. Az a)-c) pontokban foglaltaktól eltérően, amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát a 

Fogadó szervezetnél a Fogadó szervezet és iskolaszövetkezet között létrejött megállapodás 

alapján teljesíti, a fenti a)-c) pontok helyett az iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybe 

vevőjére vonatkozó rendelkezések alkalmazandók azzal, hogy a foglalkoztatás 

jogszabályoknak megfelelő folytatása ebben az esetben a Fogadó szervezet és az 

iskolaszövetkezet kötelezettsége és felelőssége, a vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

 



6. A szakmai gyakorlattal összefüggésben a Felek részéről kapcsolattartásra jogosult: 

a. a Kar részéről:  

Név, beosztás:……………………………………………. 

E-mail cím:……………………………………………….. 

Telefonszám:……………………………………………... 

b. a Fogadó szervezet részéről: 

Név, beosztás:…………………………………………….. 

E-mail cím:………………………………………………... 

Telefonszám:………………………………………………. 

 

7. A szakmai gyakorlat 

a. Az egyetem szakmai felelőse: a mindenkori oktatási dékánhelyettes, valamint a 

konzulens oktató: (hallgatónként változó). 

b. A Fogadó szervezet szakmai felelőse pedig a hallgató befogadó nyilatkozatában 

feltüntetett személy. 

 

8. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötése és teljesítése 

során a jelen együttműködési megállapodással összefüggésben kezelt személyes adatokat a hazai 

és európai uniós jogszabályokkal összhangban kezelik. Az adatkezelés jogalapja a Felek jogos 

érdeke, ami az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt (megszűnéséig) az 

együttműködési megállapodás teljesítéséhez, ezt követően az elévülési időn belüli jogos igények 

érvényesítéshez szükséges adatkezelés. A személyes adatokat a Felek biztosítják. Egyéb 

jogszabályban rögzített tárolási idő hiányában a Közreműködők adatait a másik Fél az 

együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt és annak megszűnését követően 5 évig őrzi, ezt 

követően a személyes adatok törlésre kerülnek. 

 

9. A jelen együttműködési megállapodás a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal szűnik meg, az 

alábbi esetekben:  

a. a határozott idő lejáratával; 

b. azonnali hatállyal, ha a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyosan, és/vagy 

ismételten megszegte. 

A felmondás a már elvállalt kötelezettségek teljesítését, a kiadott befogadó nyilatkozatokkal érintett 

gyakorlatokat nem érinti (kivéve azonnali hatályú felmondás esetén, ha a BME GTK külön így 

rendelkezik). 

10. A Felek további jogait, kötelezettségeit, felelősségeit, valamint a jelen megállapodásban nem 

szabályozott bármely kérdést egyebekben „A SZAKMAI GYAKORLAT ÁLTALÁNOS 

FELTÉTELEI - általános szerződési feltételek szakmai gyakorlóhelyekkel hallgató gyakorlati 

képzésre fogadására kötött együttműködési megállapodáshoz” című dokumentum és mellékletei, 

valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.  

 

 

 

 

 



11. A Fogadó szervezet kijelenti, hogy „A SZAKMAI GYAKORLAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

- általános szerződési feltételek szakmai gyakorlóhelyekkel hallgató gyakorlati képzésre fogadására 

kötött együttműködési megállapodáshoz” című dokumentumot és mellékleteit teljes körűen 

megismerte, azt vele a BME GTK megtárgyalta, és az – a befogadó nyilatkozat(okk)al – a jelen 

szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, melyet a BME GTK közzététellel tesz 

megismerhetővé (közzététel helye: https://www.gtk.bme.hu/szakmai-gyakorlatok/).  

 

Kelt:   

   

  Dr. Koltai Tamás, dékán 

Cégszerű aláírás (P.H.)  Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 

 
A SZAKMAI GYAKORLAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI  

általános szerződési feltételek szakmai gyakorlóhelyekkel hallgató gyakorlati képzésre fogadására kötött 

együttműködési megállapodáshoz 

 

 

1. Az általános szerződési feltételek hatálya 

A jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed  

egyrészről 

A szakmai gyakorlatot tartalmazó képzést folytató felsőoktatási intézményre: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Gazdaság és Társadalomtudományi Kar) 

székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.,  

intézményi azonosító: FI 23344;  

 

másrészről a BME GTK alábbi képzésén szakmai gyakorlatra hallgatót fogadó, a BME-vel a 230/2012. (VIII.28.) Korm. r. 

szerinti együttműködési megállapodást kötő jogképes szervezetre, egyéni vállalkozóra.  

 

A jelen általános feltételekkel érintett képzések: 

 

Alapképzési szakok és munkarendjük: 

 pénzügy és számvitel alapképzési szak, teljes idős  

 gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, teljes idős  

 nemzetközi gazdálkodás alapképzési. szak, teljes idős  

 

A szakmai gyakorlat általános feltételei az BME GTK által folytatott fenti képzések Hallgatói által elvégzendő szakmai 

gyakorlat teljesítésének általános követelményeit tartalmazzák. A szakmai gyakorlat teljesítése során a Fogadó szervezet és a 

Hallgató tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és – ha eltérően nem állapodtak meg – a jelen általános feltételek szerint 

végzi.  

 

2. A szakmai gyakorlat célja  

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a leendő szakképzettségének megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és 

gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban 

történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a 

személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség 

fejlesztése kapcsán tapasztalatot szerezzen.  

 

A Fogadó szervezet ennek elősegítésére – a BME nevében eljáró BME GTK-val kötött együttműködési megállapodás alapján 

– lehetőséget teremt arra, hogy a Hallgató gazdasági, üzleti, ügyviteli, illetve menedzsment jellegű tevékenységet végezzen.  

 

A BME GTK elfogadja, ha a Fogadó szervezet a hallgatót iskolaszövetkezettel kötött szerződés alapján, szolgáltatás 

fogadójaként – a jogszabályokban előírtaknak megfelelően - foglalkoztatja. A foglalkoztatást ez esetben a BME GTK akkor 

fogadja el szakmai gyakorlatként, ha a hallgató a szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően bemutatja  

a) a Fogadó szervezet által kitöltött és aláírt, a BME GTK által erre a célra rendszeresített „Befogadó nyilatkozat” című 

formanyomtatványt, és az abban megjelölt munkavégzést, feladatkört a BME GTK a szakmai gyakorlat céljára 



megfelelőnek fogadja el (amennyiben a hallgató iskolaszövetkezettel kötött szerződés keretében teljesíti a szakmai 

gyakorlatát, a „Befogadó nyilatkozat” nyomtatvány az a Fogadó szervezet tölti ki, és írja alá, ahol a hallgató 

ténylegesen szakmai gyakorlata keretében munkát végez), továbbá  

b) az iskolaszövetkezet nyilatkozatát, hogy az Oktatási Hivatal felé a jogszabályban a szakmai gyakorlat 

iskolaszövetkezet általi megszervezésére előírt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti.1 

 

3. A szakmai gyakorlat teljesítésének módja  

A Fogadó szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a befogadó nyilatkozatban megnevezett hallgató(ka)t az előzetesen 

egyeztetett időszakban szakmai gyakorlatra fogadja. A szakmai gyakorlat a Fogadó szervezet székhelyén, telephelyén, vagy a 

Fogadó szervezet által megjelölt egyéb, a szakmai gyakorlat teljesítésére alkalmas helyszínen zajlik a Foglalkoztató 

szakembereinek felügyelete mellett.  

A szakmai gyakorlat időszakára Fogadó szervezet a Hallgatót részesítheti, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

szerint meghatározott esetekben köteles díjazásban részesíteni2.  

Amennyiben a Fogadó szervezet a szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezet útján fogadja a hallgatót, az iskolaszövetkezet 

szolgáltatásának igénybe vevőjére vonatkozó feltételek szerint áll jogviszonyban a hallgatóval. 

A szakmai gyakorlat a hallgatói jogviszonyt nem érinti.  

 

4. A szakmai gyakorlat teljesítésének Fogadó szervezet általi igazolása, értékelése  

A szakmai gyakorlat befejeztével a Hallgató tevékenységét – beleértve az esetleges mulasztásokat is – a Fogadó szervezet arra 

kijelölt képviselője írásban értékeli. Amennyiben a szakmai gyakorlat ideje alatt a foglalkoztatás valamely okból megszakad, 

úgy a Fogadó szervezet a hallgató által teljesített időt igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban, mind az 

Egyetemmel, mind a Hallgatóval közli. A szakmai gyakorlat sikeres teljesítést a „Teljesítés Igazolás szakmai gyakorlat 

teljesítéséről” nyomtatvány kitöltésével, aláírásával igazolja. A Fogadó szervezet részéről a külső konzulens a szakmai 

gyakorlat teljesítését részletesen értékeli a „Munkahelyi konzulens értékelés” nyomtatvány kitöltésével, és aláírásával igazolja 

azt. Erről egy példányt hallgatónak, és ha a szakmai gyakorlatra iskolaszövetkezet útján fogadja a hallgatót, és az 

iskolaszövetkezettel kötött megállapodása így rendelkezik, az iskolaszövetkezetnek is átad.  

Amennyiben a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. § (7) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet igazolja a 

szakmai gyakorlatot, azt a BME GTK kizárólag akkor fogadja el, ha ahhoz mellékelik a BME GTK által előírt tartalmú 

nyomtatványokat az alábbiak szerint: 

 A szakmai gyakorlatra vonatkozó „Együttműködési megállapodás” és az ahhoz kapcsolódó „Teljesítésigazolás” 

aláírására jogosult az iskolaszövetkezet. 

 A „Befogadó nyilatkozat” és a „Munkahelyi konzulensi értékelés” nyomtatványok aláírására kizárólag az a Fogadó 

szervezet jogosult, ahol a hallató ténylegesen munkát végez a szakmai gyakorlata keretében. (Ezeket a 

nyomtatványokat a BME GTK nem fogadja el az iskolaszövetkezet aláírásával.)  

 Az iskolaszövetkezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Oktatási Hivatal felé előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségének eleget tett. 

 

5. A Fogadó szervezet közreműködésének feltételei: 

A Fogadó szervezet és a BME (képviseletében az 1. fejezetben megjelölt képzések esetén a BME GTK) a 230/2012. (VIII. 28.) 

Korm. r. szerinti tartalomnak megfelelően együttműködési megállapodást kötnek.  

 

A Fogadó szervezet vállalja, hogy  

1) a Hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt (kivéve, ha iskolaszövetkezettel kötött megállapodása alapján fogadja a 

hallgatót); 

2) amennyiben a Hallgató szakmai gyakorlatára hallgatói munkadíjat kell fizetni jogszabály szerint, annak hallgatói 

munkaszerződésből következő mértékét – de legalább a jogszabály szerinti legkisebb mértéknek megfelelő összeget 

– a Hallgatónak jogszabály szerint kifizeti, és azzal elszámol;  

3) a Hallgató számára biztosítja a tanulmányainak megfelelő szakterületen szakmai feladatok ellátását;  

4) biztosítja a gyakorlat lebonyolításához szükséges helyet, eszközöket, valamint a szükséges szakmai felügyeletet, 

irányítást, továbbá az esetlegesen szükséges védőfelszerelést;  

5) a Hallgató részére a szakmai gyakorlat megkezdése előtt munkavédelmi oktatást tart;  

                                                 
1 A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 7. § (8) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség. 
2 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § értelmében – költségvetési szerv befogadó kivételével – a hallgatóval hallgatói 

munkaszerződést kell kötni, továbbá – amennyiben a szakmai gyakorlat eléri egybefüggően a hat hetet, a szakmai gyakorlaton részt vevő 

hallgató részére a Befogadónak díjazásként legalább a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) havi összegének 65%-át kell kifizetni. – A 

2018. december 18-án hatályos szöveg szerint. Kérjük, az esetleges változásokról tájékozódjon! 

 



6) a szakmai gyakorlattal töltött idő napi időtartamát úgy állapítja meg, hogy az a 8 órát nem haladja meg;  

7) a hallgatót kizárólag a szakmai gyakorlat teljesítése körében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

foglalkoztatja;  

8) a szakmai gyakorlat hallgató általi teljesítését, valamint a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak 

írásban történő értékelését, a BME GTK által erre a célra rendszeresített, a hallgató által a bemutatott nyomtatványok 

alkalmazásával („Teljesítésigazolás”, „Munkahelyi konzulensi értékelés”). 

 

6. A BME GTK a gyakorlati képzés és az azzal kapcsolatos együttműködési megállapodás során a BME 

képviseletében eljáró szervezeti egység – közreműködésének feltételei: 

 

A BME GTK  

1) felelős a hallgatók teljes képzéséért az 1. fejezet szerinti képzéseken, ideértve a szakmai gyakorlat megszervezését a 

szakmai gyakorlóhellyel; 

2) segíti a Fogadó szervezetet a szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók kiválasztásában;  

3) végzi a hallgatók tanulmányi és módszertani irányítását, melynek érdekében belső gyakorlati konzulenst jelöl ki;  

4) megküldi a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, információkat a Fogadó szervezet, mint szakmai gyakorlóhely 

számára; 

5) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában elvégzi a Fogadó szervezet értékelése alapján a 

gyakorlati kompetenciák értékelését.  

 

7. Egyéb előírások  

A BME GTK fenntartja a jogot, hogy ha jogszabályváltozás, a képzések szervezése vagy más okból ez szükséges, a jelen 

általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa, és a módosítást a honlapon közzététellel hirdesse ki. 

A hallgatók szakmai gyakorlata elvégzésére a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, a 

230/2012. (VIII.28.) Korm. r., a Fogadó szervezet és iskolaszövetkezet közötti megállapodás alapján folytatott szakmai 

gyakorlat esetén a 2006. évi X. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az alkalmazandók.  

 

Budapest, 2019. ……………….. 

 

 

BME GTK  

 

 


