EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS1
SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Székhely: 1083 Budapest Ludovika tér 2.
Adószám: 15795719-2-51
Statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01
Intézményi azonosító: FI 99859
Képviselő neve, beosztása: Dr. Koltay András, rektor
Érintett egyetemi szervezeti egység neve: Államtudományi és Közigazgatási Kar
Érintett egyetemi szervezeti egység címe: 1083 Budapest, Üllői út 82.
Az Egyetem képviseletére jogosult személy neve, beosztása: Dr. Kis Norbert, dékán
mint Egyetem vagy NKE (a továbbiakban: Egyetem vagy NKE)
másrészről
Név:
Székhely:
Statisztikai számjel:
Nyilvántartási szám:
Képviselő neve, beosztása:
Adószám:
Elérhetőség:
Telefonszám:
E-mail cím:
mint Fogadó Intézmény/ Szakmai gyakorlóhely (a továbbiakban: Fogadó Intézmény)
az NKE és a Fogadó Intézmény mint Felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon, az
alábbi feltételekkel:

1. Az együttműködés előzményei
1.1.
Az NKE alaptevékenysége körében több gyakorlatigényes alapképzési és mesterképzési szakon
jogosult képzés indítására. A gyakorlatigényes szakokon a képzési és kimeneti követelmények szerint a
hallgató szakmai gyakorlatot köteles teljesíteni. A szakmai gyakorlat külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási
intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység (a továbbiakban: szakmai
gyakorlat).

A 230/2012. Korm. rendelet 15.§ szerint a felsőoktatási intézménynek és a szakmai gyakorlóhelynek együttműködési megállapodást kell kötnie a
hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítására, ha a szak, a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb
szakmai gyakorlatot határoznak meg.
1
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2. Az együttműködési megállapodás tárgya
2.1.
Jelen együttműködési megállapodás alapján a Fogadó Intézmény vállalja, hogy az NKE képzési
programjában meghatározott szakmai követelmények alapján a jelen együttműködési megállapodás szerinti
keretszámok erejéig az NKE hallgatói részére szakmai gyakorlatot szervez meg, bonyolít le. Ennek keretében
a Fogadó Intézmény elősegíti a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák
munkafolyamatokban történő kialakítását. Az NKE pedig megteszi az együttműködéshez kapcsolódó
szükséges hatósági bejelentéseket, nyomon követi a hallgatók szakmai gyakorlatának teljesítését,
közreműködik a szakmai gyakorlat értékelésében, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a
felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseinek előírásai szerint adatkezelést végez.
2.2.
A Fogadó Intézmény az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kara alábbi szakjain, az alábbi
létszámkeretek között fogad hallgatót szakmai gyakorlatra:2
2017/18. tanévtől
jogviszonyt létesítő
hallgatók
Szak
Közigazgatás-szervező
alapképzési szak
Közigazgatási
mesterképzési szak
Államtudományi
osztatlan mesterképzési
szak

Munkarend
Nappali
Levelező
Nappali
Levelező
Nappali
Levelező

Szakmai gyakorlat eltöltésének
ideje

Szakmai
gyakorlat
időtartama

A képzés 2. és 4. féléve után,
tervezetten augusztus-szeptember
hónapokban.

2x5 hét

A képzés 1. félévét követően,
január-február hónapban

6 hét

A képzés 10. félévében, a tavaszi
szorgalmi időszak alatt

12 hét

A Fogadó Intézmény
által fogadott
maximális hallgatói
létszám/tanév3

A 230/2012. Korm. rendelet 16.§ (1) cb) pont alapján szükséges meghatározni a részt vevő hallgatók létszámát (szakonként, felsőoktatási
szakképzésenként és munkarendenként)
3
Egy szakon belül az egyes munkarendenként külön-külön szükséges megadni a kapacitást.
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2017/18. tanév előtt
jogviszonyt létesítő
hallgatók
Szak

Munkarend

Közigazgatás-szervező
alapképzési szak

Nappali

Közigazgatási
mesterképzési szak

Szakmai gyakorlat eltöltésének
ideje

Szakmai
gyakorlat
időtartama

2. és 4. félévet követően

2x5 hét

2. félévet követően

6 hét

A Fogadó Intézmény
által fogadott
maximális hallgatói
létszám/tanév4

Levelező
Nappali
Levelező

3. A szakmai gyakorlat célja
A Kormányrendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a szakképzettségnek 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.

4. Az együttműködés módja, a szakmai gyakorlat keretei
4.1. A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók
4.1.1.

A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók személyéről a Felek a jelen együttműködési megállapodás
1. melléklete szerinti megállapodás kitöltésével és aláírásával rendelkeznek.

4.2. A szakmai gyakorlat helyszíne, időtartama
4.2.1.
4.2.2.

A Fogadó Intézmény a szakmai gyakorlatot saját székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén jogosult és
köteles megszervezni.
A konkrét szakmai gyakorlat időtartamát, kezdő és befejező időpontját a jelen együttműködési
megállapodás 1. melléklete szerinti megállapodás tartalmazza.

5. A megállapodás időtartama
A Felek jelen megállapodása az aláírás napjától határozatlan ideig érvényes.
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Egy szakon belül az egyes munkarendenként külön-külön szükséges megadni a kapacitást.
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6. A felek további jogai és kötelezettségei
6.1. Az Egyetem jogai és kötelezettségei
6.1.1. biztosítja a hallgatók teljes képzését, az annak részét képező szakmai gyakorlat megszervezését a
szakmai gyakorlóhellyel.
6.1.2. köteles a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, információkat – így különösen a szakmai
gyakorlat követelményeit, a gyakorlat lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó
információkat – a Fogadó Intézmény számára megfelelő időben írásban megküldeni. Az Egyetem a Fogadó
Intézmény erre irányuló igénye esetén a gyakorlatvezetők részére módszertani megbeszélést, továbbképzést
szervez.
6.1.3. köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a Fogadó Intézmény
értékelése alapján a gyakorlati kompetenciákat értékelni. Az Egyetem a Fogadó Intézmény részére biztosítja a
hallgatók munkájának értékeléséhez szükséges nyomtatványokat.
6.1.4. jogosult a gyakorlati képzés során – a szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelőse útján ellenőrizni a tantervben és a jelen megállapodásban foglaltak végrehajtását, a képzési feltételek biztosítását, a
hallgatói jogviszonyra vonatkozó jogszabályok megtartását.
6.1.5. teljesíti az Nftv., a Vhr., és a Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét (jelen
megállapodás 2.1. és 11.1., valamint 11.2. pontjaiban foglaltak).
6.1.6. köteles a Fogadó Intézményt értesíteni a hallgató hallgatói jogviszonyának szüneteléséről,
megszűnéséről.
6.2. A Fogadó Intézmény jogai és kötelezettségei
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

a szakmai gyakorlat Egyetem által meghatározott szakmai keretrendszerét megismeri és azt a szakmai
gyakorlat teljes időtartama alatt érvényesíti;
megfelelő szakképzettséggel rendelkező, a szakmai gyakorlat teljesítésének feltételeit ismerő szakmai
felelőst jelöl ki a szakmai gyakorlat tekintetében, akinek személyéről a Felek a jelen együttműködési
megállapodás 1. számú mellékletében rendelkeznek. A szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt, a
napi munkavégzés során folyamatosan gondoskodik a hallgató foglalkoztatásának felügyeletéről,
vállalja, hogy a szakmai gyakorlat keretében átadja mindazokat a gyakorlati ismereteket, amelyeket a
szak képzési követelményei meghatároznak, a hallgatót a tanulmányainak megfelelő szakterületen
foglalkoztatja, és irányítja a szakmai gyakorlati tevékenységet. A Fogadó Intézmény a szakmai
felelősön keresztül ellenőrzi, hogy a hallgató eleget tesz-e a szakmai gyakorlatból eredő
kötelezettségeinek;
a jelen megállapodásban foglalt feladatai teljesítése ellenében az Egyetemnek díjazást, költséget nem
számít fel;
a hallgatóval az Nftv. 44.§ (3a) bekezdés alapján és a Kormányrendelet 18/A-B.§-ában meghatározott
tartalommal megállapodást köt. Felek megállapodnak, hogy a Fogadó Intézmény a hallgatóval
kötendő megállapodásban rendelkezik arról, hogy a szakmai gyakorlat során a hallgató joga és
kötelezettsége a – Fogadó Intézmény szervezete, működése, gazdálkodása, szervezeti kultúrája,
munkarendje szerinti – munkaköri elvárások megismerése, az elvárásoknak megfelelő viselkedés,
munkavégzés. Ennek keretében a hallgató köteles megőrizni a tudomására jutott minősített adatot, az
üzleti titkot, amelyet a Fogadó Intézmény a hallgató részére külön titoktartási nyilatkozatban rendez.
ha a szakmai gyakorlatot átmenetileg székhelyén, telephelyén kívüli munkahelyen szervezi meg, a
hallgatónak útiköltség térítést fizet;
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a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt más, a Fogadó Intézménynél foglalkoztatott
munkavállalókkal azonos feltételek szerint biztosítja a biztonságos és egészséges
munkakörülményeket, valamint minden olyan ismeretet, munkahelyi szolgáltatást, eszközt és
felszerelést, amelyet szakmai gyakorlat tárgyát képező munka (munkakör) vonatkozásában a
jogszabályok, illetve a Fogadó Intézmény szabályzatai előírnak;
6.2.7. a napi képzési idő és a pihenőidő tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben
(a továbbiakban: Mt.) és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakat betartja, és ezen túlmenően a
hallgató szakmai gyakorlat alatti munkavégzése során az Mt. rendelkezései szerint jár el;
6.2.8. a szakmai gyakorlat leteltével a Fogadó Intézmény a szakmai felelős útján írásban értékeli és minősíti
a hallgató munkáját – a hallgató által elsajátított szakmai tudást, kompetenciát – az Egyetem által e
célra kiadott nyomtatványon, illetve igazolást állít ki a szakmai gyakorlat elvégzéséről, melyet a
hallgatónak kell benyújtania az Egyetem részére;
6.2.9. ha a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt a Fogadó Intézménynél a
hallgatói jogviszonyából eredő valamely kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegi, a Fogadó
Intézmény erről haladéktalanul értesíti az Egyetem intézményi felelősét;
6.2.10. az adataiban bekövetkező változást a 8. és a 11. pontban foglaltak szerint bejelenti az Egyetem részére;
6.2.11. ha az Egyetem a szakmai gyakorlat lebonyolítására informatikai rendszert működtet, a Fogadó
Intézmény vállalja, hogy a hallgatói szakmai gyakorlati folyamat egyetemi működtetését támogatja és
vállalja e rendszerben történő dokumentálását.
6.2.6.

7. A hallgató díjazása
Az Nftv. 44. § (3a) bekezdése alapján szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél díjazás nélkül is sor
kerülhet.
7.2.
Amennyiben a Fogadó Intézmény a munkavégzésért a hallgatónak az Nftv. 44.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján vagy egyébként díjat fizet, a díjat a Fogadó Intézmény a hallgatóval kötött megállapodás alapján
és szerint közvetlenül a hallgatónak fizeti meg. A hallgató külön díjazásának mértéke legalább a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka.
7.3.
A díjazás vonatkozásában a hallgatói megállapodást a Fogadó Intézménynek és a Hallgatónak kell
megkötni, e vonatkozásban az Egyetemet semmilyen felelősség nem terheli.
7.1.

8. Kapcsolattartás, együttműködés
8.1.
A Felek egyező akarattal rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek, folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen megállapodás alapján teljesítendő
feladatokról és megszerezhető tapasztalatokról.
A Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
az Egyetem részéről: Rózsa Márton, projekt szakmai referens
(telefon: 06 (1) 432 9000/ 20332,
e-mail cím: karriertamogatas@uni-nke.hu,1518 Budapest, Pf. 26. )
a Fogadó Intézmény részéről: …………………………………………………………
(telefon: ………........................,
e-mail cím: ……………….…………………)
8.2.
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8.3.
Jelen együttműködési megállapodásban megfogalmazott feladatok megvalósításában a kapcsolattartók
járnak el, de az együttműködési megállapodás módosítása, megszüntetése, valamint a jelen szerződés 1.
melléklete szerinti megállapodás aláírása az NKE vonatkozásában jelen együttműködési megállapodást aláíró
képviselő kizárólagos joga.
8.4.
Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban, a kapcsolattartó
jelen együttműködési megállapodás szerint megadott címére kell megtenni. A Felek megállapodnak, hogy
amennyiben jelen együttműködési megállapodás eltérően nem rendelkezik, az elektronikus úton (e-mailben)
történő nyilatkozattételt írásbeli formának elfogadják. E-mailben nem lehet érvényesen közölni az
együttműködési megállapodás megkötésére, módosítására, megszüntetésére, a teljesítés igazolására, jogról
való lemondásra, jog elismerésére, kötelezettség vállalására, vagy egyezségkötésre vonatkozó nyilatkozatokat.
8.5.
A kapcsolattartó személyében és elérhetőségében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul
tájékoztatják egymást, amelynek elmaradásáért felelősséggel tartoznak.

9.

Károkozás

A Felek tudomásul veszik, hogy a szakmai gyakorlat időtartama alatt a Fogadó Intézmény által a hallgatónak,
illetve a hallgató által a Fogadó Intézménynek okozott kár megtérítése tekintetében az Nftv.
56. § rendelkezései az irányadók.

10.

Az együttműködési megállapodás módosítása, megszűnése

10.1. Jelen együttműködési megállapodást a Felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják.
10.2. A jelen együttműködési megállapodás megszűnik:
- a Felek jogutód nélküli megszűnésével,
- ha a Felek azt közösen megszüntetik,
- ha azt bármelyik Fél felmondja.
10.3. A jelen megállapodást bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik félhez intézett
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal megszüntetheti. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó
körülmény észlelése esetén az arra hivatkozó fél köteles írásban, rövid határidő biztosítása mellett a másik
felet a szerződésszegés megszüntetésére és az együttműködés teljesítésére írásban felszólítani. Ezen határidő
eredménytelen eltelte esetén gyakorolható a jelen pontban rögzített felmondási jog.
10.4. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag az együttműködési
kötelezettség teljesítésének a szakmai gyakorlat megszervezését, lebonyolítását ellehetetlenítő vagy súlyosan
akadályozó elmulasztását, valamint a Felek jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt
megszegését.
10.5. A jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indokolás
nélkül – legalább 30 napos felmondási idő biztosításával – megszüntetheti azzal, hogy a felmondás közléséig
megkezdett szakmai gyakorlatot a tantervnek megfelelően be kell fejezni.

6

11.

Adatkezelés, adattovábbítás, adatokban bekövetkező változás

11.1. Az Egyetem a Fogadó Intézmény és az általa foglalkoztatott személyek jelen megállapodással
összefüggésben megadott adatait az Nftv-ben, Vhr-ben és Kormányrendeletben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) vonatkozó rendelkezései szerint meghatározott formában,
tartalommal és ideig kezeli. A Fogadó Intézményről és jelen együttműködési megállapodásról a
Kormányrendelet 15. § (5) bekezdése szerint az Egyetem adatszolgáltatása alapján az Oktatási Hivatal
nyilvántartást vezet. Az adatszolgáltatást az Oktatási Hivatal által megadott tartalommal és formában teszi meg
az Egyetem.
11.2. A 8.1. pontban foglaltakra tekintettel a Fogadó Intézmény jelen együttműködési megállapodásban
szereplő adataiban bekövetkező változást köteles haladéktalanul bejelenteni az Egyetem részére.
11.3. A Fogadó Intézmény tudomásul veszi, hogy jelen együttműködési megállapodás lényeges tartalma az
Infotv. alapján közérdekű adatnak minősül, ezért annak megismerése iránti igényt az Egyetem az Infotv.
rendelkezései szerint köteles kezelni.

12. Vegyes és záró rendelkezések
12.1.
Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni.
12.2.
A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletezettséggel szabályozott kérdések tekintetében
a vonatkozó jogszabályok, valamint a magyar jog egyéb hatályos rendelkezéseit tekintik irányadónak.
12.3.
A Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a
természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére.
12.4.
A Fogadó Intézmény a jelen megállapodás aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a feladatai ellátásához
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.

A Felek a jelen 7 (hét) oldalból álló megállapodást – alulírt helyen és időpontban – elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A jelen megállapodás 4 (négy) egymással
mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány az Egyetemet, 1 (egy) példány
a Fogadó Intézményt illeti meg.
Budapest, 2019.

……………………….………..…….
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

………..……………..……..
………………………
(részéről név, beosztás)
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