SZAKMAI GYAKORLAT
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási
szakképzés
2. Szakmai gyakorlati szabályzat
Jelen szabályokat a tanulmányaikat 2013. szeptemberétől felsőoktatási
szakképzésben kezdő hallgatók esetében az egybefüggő szakmai
gyakorlat teljesítésére vonatkozóan kell alkalmazni.
Szakmai gyakorlat: a képzésnek azon része, amely a felsőoktatási
szakképzés, az alapképzési, a mesterképzési szak képzési- és kimeneti
követelményeiben meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő
munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a
gyakorlati készségek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati
ismeretek
összekapcsolására,
a
munkahely
és
munkafolyamatok
megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására [Rendelet 4. § 4.];
Szakmai gyakorlóhely: azon jogi személy, gazdálkodó szervezet, amely
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a
felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, valamint a
hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói
munkaszerződés alapján, az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja, és
amelyet az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai
gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett [Rendelet 4. § 5.].
Felsőoktatási szakképzésben a szakmai gyakorlat kreditértéke 30 kredit.
Felsőoktatási szakképzésben legalább egy félév szakmai gyakorlatot kell
szakmai gyakorlóhelyen szervezni. A szakmai gyakorlat összefüggő
gyakorlat, amely több részben csak akkor szervezhető meg, ha arról a
felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei – szakmai indokok
alapján – úgy rendelkeznek. A szakmai gyakorlat időtartama egy képzési
időszaknak megfelelő időtartam, de legalább tizennégy hét, amelyben a
gyakorlat öt napos munkahétnek megfelelő időszakokra tagolódik. Részidős
vagy távoktatási képzésben szervezett képzés esetén a szakmai gyakorlat
legalább 240 óra, amely időtartam alatt legalább három hét gyakorlatot
egybefüggően kell megszervezni. A korábbi munkatapasztalat a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint
tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerhető [Rendelet 6. §]
A hallgató maga keres a képzésének megfelelő gyakorlóhelyet és azt november
30-ig a befogadó nyilatkozat (1. melléklet) leadásával jelenti be.
A hallgatót a szakmai gyakorlóhelyen a felsőfokú szakképzettséggel betölthető
munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított, a munkavégzéshez

szükséges eszközök, munka- és védőruha, baleset- és munkavédelmi
felszerelések illetik meg.
Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni a
felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató javára. [Nftv. 44. § (4) bek.]
Részidős képzési formában a szakmai gyakorlat legalább 3 hónapos
munkaviszony igazolásával kiváltható (4.melléklet).
A hallgatók szorgalmi időszakon belüli és a szorgalmi időszakon kívüli szakmai
gyakorlatának időbeosztását alapvetően a kari tanácsok által évente elfogadott
tanév rendje határozza meg. Ettől az időbeosztástól elsősorban a részidejű
képzésben résztvevő hallgatók esetében, egyedi kérelme esetén el lehet térni.
Törekedni kell arra, hogy a hallgató a szakmai gyakorlatát a szorgalmi időszak
alatt teljesítse.
A szakmai gyakorlatvezetőként közreműködő szakemberek, gyakorlóhelyek
képviselői a hallgatók teljesítményét rendszeresen mérik és értékelik a szakok
sajátosságaira tekintettel a hallgatói minősítés nyomtatvány kitöltésével (5.
melléklet).
Az egyetem és a szakmai gyakorlóhely együttműködési keretmegállapodást
köthet az egyetem hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására. Az
együttműködési megállapodást (2. melléklet) írásban kell megkötni, ha a szak,
felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál
hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg.
Az egyetem és a szakmai gyakorlóhely együttműködési keretmegállapodásáról
és a képzésben közreműködő szakmai gyakorlóhelyekről – az intézmény
adatszolgáltatása és működési engedélye alapján – az Oktatási Hivatal
nyilvántartást vezet. Az egyetem és a szakmai gyakorlóhely
együttműködésének megszűnését vagy más szakmai gyakorlóhellyel kötött
megállapodást, valamint a szakmai gyakorlóhely nyilvántartott adataiban
történő változást követően az egyetemnek hatvan napon belül kezdeményeznie
kell a nyilvántartott adatok módosítását. Az Oktatási Hivatal nyilvántartásából
törölni kell azt a szakmai gyakorlóhelyet, amelyiket az országos gazdasági
kamara nyilvántartásából töröltek [Rendelet 15. §].
Az együttműködési keretmegállapodás alapján a kar és a szakmai
gyakorlóhely együttműködési megállapodást (2. melléklet) köt, amelyben a
szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók, valamint a szakmai gyakorlat
teljesítésének részletes feltételeit szabályozzák.
Szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti, a szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés (3.
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melléklet) alapján végezhet munkát. A szakmai gyakorlaton történő
munkavégzés során munkavállalón a hallgatót, munkáltatón a szakmai
gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói munkaszerződés alapján
létrejött munkaviszonyt kell érteni. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát
végző hallgató foglalkoztatása során
a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát,
munkaidőkeret alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet
lehet elrendelni,
c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell
biztosítani,
d) próbaidő nem köthető ki,
e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3)
bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók [Rendelet 17. §].
A szakmai gyakorlat helye lehet az egyetem az egyetem által alapított gazdasági
társaság, vagy külső gyakorlóhely.
A hallgatónak a végzett munkáról, a szerzett tapasztalatairól a rendelkezésre
bocsátott minta szerinti formában munkanaplót (6. melléklet) kell készíteni. Ezt
a hallgató hetente aláírásával hitelesíti, majd a gyakorlat végén a gyakorlat
vezetője írja alá a munkanapló címpéldányát. Amennyiben a gyakorlat
vezetője úgy ítéli meg, hogy a leírtak nem a valós helyzetet tükrözik, akkor a
címpéldányon vagy levélben teheti meg észrevételét.
A munkanaplót heti bontásban kell elkészíteni.
A munkanapló formai követelményei:
- a munkanaplót nyomtatott formában 14-es betűmérettel, Times New
Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel kell elkészíteni
- minden hét munkavégzéséről, tapasztalatairól legalább egy oldalas
értékelést kell írni
A munkanaplót a szakmai gyakorlat végén, de legkésőbb május 10-ig kell
leadni.
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1. melléklet

BEFOGADÓ NYILATKOZAT
A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2100 Gödöllő Páter K. u. 1 –
felsőoktatási szakképzésen tanuló hallgatóját 14 hetes (560 órás) kötelező,
koncentrált gyakorlatra fogadjuk.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

A gazdálkodó szervezet neve:
Székhelye:
Telefonszáma:
E mail:
Igazgatója/elnöke:
A gyakorlatvezető neve:
Beosztása:
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Telefonszáma:
E-mail:
A hallgató neve:
A hallgató felsőoktatási
szakképzése:
A hallgató lakcíme:
A gyakorlat kezdésének és
befejezésének várható időpontja:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

_______________, ______év ______hó _____ nap

_____________________
elnök/igazgató
(cégszerű aláírás)
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2. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

amely létrejött, egyrészről a
Szent István Egyetem
Székhely:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Elérhetőség (telefon, e-mail):

+36 (28) 522-000, rector@szie.hu

Adószám:

15329767-2-13

Statisztikai számjel:

15329767 8542 312 13

Intézményi azonosító:

FI 69207

Képviselő:

……………………………………………………………

Kapcsolattartó:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

továbbiakban: az Egyetem,
másrészről a(z)
Együttműködő partner:

……………………………………………………………

Típusa (megfelelő aláhúzandó!):

a) köznevelési intézmény

b) kutatóintézet

c) egyéb költségvetési szerv

d) gazdálkodó szervezet

e) alapítvány

f) egyház, egyházi jogi személy

g) egyéb (kérjük megadni): ……………………………………...

Székhely:

……………………………………………………………

Elérhetőség (telefon, e-mail):

……………………………………………………………

Adószám:

……………………………………………………………

Statisztikai számjel:

……………………………………………………………

Cégjegyzék/Nyilvántartási szám:

……………………………………………………………

Képviselő:

……………………………………………………………

Kapcsolattartó (telefon, e-mail):

……………………………………………………………
……………………………………………………………

a továbbiakban Együttműködő Partner között.
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1.

Az Együttműködési Megállapodás tárgya:
Az Együttműködő Partner a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
valamint a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet értelmében az Egyetem hallgatói számára
szakmai gyakorlati képzést szervez.

2.

Az Együttműködési megállapodás célja:
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.

3.

A szakmai gyakorlat helyszíne, időtartama:
A szakmai gyakorlat az Együttműködő Partner telephelyein zajlik a szakembereinek
irányításával.
Időtartama az adott szak tantervében előírt időtartammal megegyezően, legalább hat hét
(240 óra).
A szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontját, esetleges szakaszait (azok kezdő és
befejező időpontját), valamint a szakmai gyakorlóhelyen, a gyakorlaton részt vevő
hallgatók szakonként, felsőoktatási szakképzésenként, munkarendenként meghatározott
létszámát az Együttműködési Megállapodás 1. sz. Melléklete tartalmazza.

4.

A hallgatók díjazása:
A szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
szakmai gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A
hallgatót ez esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő
gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka. A díjat a szakmai gyakorlóhely fizeti. Érvényes
a 2012. szeptemberében és azután beiratkozott hallgatók esetén.

5.

Az Együttműködési megállapodás végrehajtásának koordinálásában
az Egyetem felelőse: ……………………………………………………………………...
az Együttműködő partner felelőse: ……………………………………………………….
A Megállapodásban megfogalmazott együttműködési megvalósításában a kijelölt
képviselők járnak el, de a megállapodás módosítása, felmondása az azt aláíró intézményi
képviselők hatásköre.

6.

Az Egyetem kötelezettségei:
-

megszervezi a szakmai gyakorlóhellyel a szakmai gyakorlatot,
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-

7.

Az Együttműködő partner kötelezettségei:
-

8.

hallgatói munkaszerződés kötése a hallgatóval,
a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő foglalkoztatása,
biztosítja a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, védőfelszerelés
biztosítását,
szakmailag irányítja, felügyeli a szakmai gyakorlati tevékenységet,
díjazza a hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerint,
írásban értékeli a hallgató elsajátított szakmai tudását.

A hallgató szakmai és egyéb kötelezettsége:
-

9.

megküldi a szakmai gyakorlóhely számára a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat,
információkat,
intézkedik a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában.

A megjelölt időszakban az Együttműködő partner munkarendjének betartása mellett
teljesíti a szakmai gyakorlatot, a részére kijelölt munkahelyen,
a végzett munkáról napi bontású munkanapló vezet,
a szakmai gyakorlat végén beszámolót készít,
a tudomására jutott bármely adatot, tényt bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel
nem közli.

Hallgatói munkavégzés szabályai:
A szakmai gyakorlaton történő munkavégzés során munkavállalón a hallgatót,
munkáltatón a szakmai gyakorlatot biztosítót, munkaviszonyon a hallgatói
munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt kell érteni.
A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatás során:
a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret
alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell
biztosítani,
d) próbaidő nem köthető ki,
e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében
foglaltak nem alkalmazható.

10.

Az Együttműködési megállapodás időtartama:
Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, visszavonásig folyamatos érvénnyel.
A megállapodás a megállapodó felek aláírásával lép életbe, melyet mindkét fél írásban, 30
napos határidővel mondhat fel.
A szerződés a felek egyetértésével módosítható.
A szerződés megszűnik, amennyiben a szakmai gyakorlóhelyet az országos gazdasági
kamara törli a nyilvántartásából. Erről az Együttműködő partnernek az Egyetemet
értesítenie kell.
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11.

Amennyiben az Együttműködő partner szakképzési hozzájárulási kötelezettségét
gyakorlatigényes alapképzési vagy mesterképzési szak keretében szervezett szakmai
gyakorlattal kívánja teljesíteni a 2011. évi CLV. törvény 5. §-ának c9 pontja alapján,
miszerint: „A szakképzési hozzájárulás teljesíthető a gyakorlatigényes alapképzési szak
keretében szervezett szakmai gyakorlattal, amennyiben a szakmai gyakorlatra külső
képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgató munkaszerződés alapján kerül sor.”, akkor a
csökkentő tétel számítást a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet határozza meg.

Gödöllő - ……………….., 20....... év …………………. hó ……… nap.

Egyetem részéről:

Együttműködő partner részéről:

……………………………………………….

……………………………………………
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

Adatok:

Együttműködő partner:
Székhely:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Cégjegyzék/Nyilvántartási szám:
Kapcsolattartó:
Telephely:
Szakmai gyakorlaton részt vevő hallgató(k):
Ssz.

Név

Munkarend
(nappali,
levelező)

Szak / FSZ

Gyakorlati időszak
kezdete
vége

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Egyetem részéről:

Együttműködő partner részéről:

……………………………………………….

……………………………………………
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3. melléklet

HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS
szakmai gyakorlatra

Szakmai gyakorlóhely adatai:
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzékszáma:
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma (egyéni vállalkozó esetén):
Képviselő neve, beosztása:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Szakmai gyakorlóhely szakmai felelősének neve, beosztása:
Elérhetősége (telefon, e-mail):

Hallgató adatai:
Neve:
Születési neve:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Hallgatói azonosító száma:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
Bankszámlaszáma:
Állampolgársága és tartózkodási címe (külföldi hallgató esetén):
Elérhetősége (telefon, e-mail):

Felsőoktatási intézmény adatai, mely a Hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített:
Neve:

Szent István Egyetem
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Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Intézményi azonosító szám:

FI 69207

Képviselő (Dékán):
Elérhetősége:
Szak:
Képzési idő:
Szakfelelős neve:
Elérhetősége (telefon, e-mail):

1.

A Szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződés keretében alkalmazza a Hallgatót
………………………..

2.

munkakörben.

A szakmai gyakorlat (munkavégzés) helye:
A szakmai gyakorlat

-től/-tól

A hallgató napi munkaideje:

-ig tart.

óra

A hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján megillető díjazás összege:
Ft/hó, illetve ennek hiánya.1

3.

A hallgató számára biztosított egyéb juttatások és kedvezmények, azok mértéke és
nyújtásának feltételei:

4.

A Szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal arra, hogy a hallgató számára –
egészségvédelmi és munkavédelmi szempontokból biztonságos munkahelyen – a
szakképzési

programnak,

illetve

a

tantervnek

megfelelő

szakmai

gyakorlatról

gondoskodik.

5.

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy
a)

a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a
követelmények alapján elvégzi;

b)

1

a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;

Amennyiben a Hallgató nem kap díjazást, a „hiánya” szó aláhúzandó.
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c)

a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;

d)

nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági
érdekeit veszélyeztetné.

A Feleknek a munkaviszonyból eredő, a jelen szerződésben nem szabályozott jogaira és
kötelezettségeire a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt, a felsőoktatási
szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, a 2012. évi I. számú Munka Törvénykönyvét kell
alkalmazni.

Dátum:

.,

év

hó

…………………………………………..
Hallgató

nap.

……………………………………
Szakmai gyakorlóhely
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4. melléklet

IGAZOLÁS
Szakmai gyakorlatot kiváltó 3 hónapot meghaladó munkaviszonyról

A hallgató neve:

………………………………………………..

A hallgató által végzett
felsőoktatási
szakképzés:

………………………………………………..

Munkahely neve:

………………………………………………..

Munkahely címe:

………………………………………………..

Munkakör:

………………………………………………..

Munkaviszony kezdete:
(korábbi munkaviszonynál
a megszűnése is)

Gödöllő,

év

………………………………………………..

hó

nap

A munkáltató cégszerű aláírásával igazolja, hogy a hallgató munkaviszonya eléri a 3 hónapot.
______________________________

cégszerű aláírás
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5 . melléklet

HALLGATÓI MINŐSÍTÉS
14 HETES KONCENTRÁLT SZAKMAI GYAKORLATRÓL
A gazdálkodó szervezet neve: ………………………………………
címe:………………………………………………………………….
A hallgató neve: ……………………………………………………
A hallgató által végzett felsőoktatási szakképzés:
……………………………………………………………………….
A megfelelőnek tartott minősítésnél kérjük X-el jelölje tapasztalatait,
véleményét.
Szempontok

Kiemelkedő

Átlagos

Átlag alatti

Nem
kielégítő

Szakmai ismeretek és
jártasság
Önálló munkavégzés
Megbízhatóság
Felelősségérzet
Kapcsolatteremtő készség
Szorgalom

A minősítő által fontosnak tartott egyéb észrevételek:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Kelt………………, ……….év …………………..hó ……….nap

P.H.
…………………………
a gyakorlatvezető aláírása
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6. melléklet

MUNKANAPLÓ

A hallgató neve:

………………………………………………..

A hallgató által végzett
felsőoktatási
szakképzés:

………………………………………………..

Gyakorlati hely:

………………………………………………..

Gyakorlatvezető:

………………………………………………..

Gyakorlati ideje

………………………………………………..

Gyakorlatvezető igazoló aláírása, hogy a hallgató a munkanaplónak
megfelelően végezte munkáját:

______________________________
cégszerű aláírás

A hallgató szakdolgozatát a gyakorlati helyen írta:
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igen 
nem 

HETI MUNKAVÉGZÉS
....................év..........................hónap....................nap
Aláírás: _____________________________________

A héten végzett tevékenység, szerzett tapasztalatok és észrevételek
bemutatása (legalább egy oldal):

16

