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1. Az együttműködési megállapodás tárgya:
A Gazdálkodó szervezet A felnőttképzésről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény t 
a Kormány 230/2012. (Vili. 28) rendelete (a felnőttképzési szakképzésről és a 
felnőttképzési képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről) 
alapján az OKJ-s képzéseihez a felnőttképzési tisztítás-technológiai 
szakmunkás hallgatói számára gyakorlati képzést szervez.

A gyakorlati képzés a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott 
gyakorlati képzés részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a 
hallgatókat valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, 
képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és amelyeket a hallgatók 
az intézményben vagy azon kívül, a munkavégzéshez hasonló feltételek 
között, a szükséges eszközökön sajátítanak el, azzal, hogy a szükséges 
eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a képzési és 
kimeneti követelmények tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges 
képzési programok alapján folyik.



2. Az együttműködés módja:
A Gazdálkodó szervezet a Felnőttképzési intézmény Tisztítás-technológiai 
szakmunkás képzésen részt vevő hallgatóit, az előzetesen egyeztetett 
időszakban, bontásban és létszámban fogadja.
A Gazdálkodó szervezet által előzetesen felajánlott hallgatói létszámokat és 
gyakorlati témákat a felek képviselői írásban rögzítik.

3. A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfeielő munkahelyen, 
munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma 
gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban 
történő fejlesztése, az anyageszköz- technológia ismeretek és gyakorlati 
jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és 
együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, 
az innovációs készség fejlesztése.

4. A szakmai gyakorlat helyszíne és időtartama:
A szakmai gyakorlat a Gazdálkodó szervezet telephelyein zajlik a Gazdálkodó 
szervezet szakembereinek irányításával, a Felnőttképzési intézmény helyi 
tantervében szereplő időtartammal megegyezően.

Helyszíne: 1145 Budapest, LakyAdolf u. 36.

A szakmai gyakorlat időtartamát (kezdő és befejező időpontját), esetleges 
szakaszait, azok kezdő és befejező időpontját, valamint a szakmai 
gyakorlóhelyen a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók szakonként, 
felnőttképzési szakképzésenként, munkarendenként meghatározott létszámát 
a képzés megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban kerül egyeztetésre.

5. A Felnőttképzési intézmény kötelezettségei a 
megszervezésével kapcsolatban az alábbiak:

szakmai gyakorlat

- a Gazdálkodó szervezettel együttműködve a szakmai gyakorlatban 
részt vevő hallgatók kiválasztása:

- a hallgatók tanulmányi módszertani irányítása:
- felelősségbiztosítást köt a hallgatókra:
- intézkedés a gyakorlat során felmerülő problémák megoldásában.

6. A Gazdálkodó szervezet feladatai a szakmai gyakorlat megszervezésével 
kapcsolatban az alábbiak:

- a hallgató tanulmányainak megfelelő szakterületen történő
foglalkoztatása:

- a szakmai gyakorlat folytatásához szükséges hely, eszköz, 
védőfelszerelés biztosítása:

- a szakmai gyakorlati tevékenység szakmai felügyelete, irányítása,
- a hallgatókat a területi szakmai gyakorlatuk megkezdése előtt munka-, 

tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesíti:
- a hallgatók elsajátított szakmai tudásának, kompetenciáinak írásban 

történő értékelése.



7. A hallgatók szakmai és egyéb kötelezettségei:

A megjelölt időszakban a Gazdálkodó szervezet munkarendjének betartása 
mellett teljesítik a szakmai gyakorlati feladatot a részükre kijelölt munkahelyen. 
A végzett munkáról napi bontású munkanaplót vezetnek, a szakmai gyakorlat 
végén beszámolót készítenek.
Az oktatás ideje alatt történt szándékos rongálás, károkozás miatti kárér 
anyagilag felelős
A tudomásukra jutott bármilyen adatot, tényt bizalmasan kezelik, azt harmadik 
személlyel nem közük.

8. Az együttműködés módja:

Kapcsolattartók folyamatos kommunikációja.
A szakmai gyakorlatok megkezdése előtt oktatói értekezlet tartása.
Szakmai gyakorlat előkészítése, megvalósítása, gyakorlatvezetés lefolytatása, 
értékelése.

9. Az együttműködési szerződés végrehajtásának koordinálásban

A Felnőttképzési intézményi felelős: Juhász Ferenc

A Gazdálkodó szervezet szakmai felelőse:

A szerződésben megfogalmazott együttműködés megvalósításában a kijelölt 
képviselők járnak el, de a szerződés módosítása, felmondása az azt aláíró 
intézményi képviselők hatásköre.

10. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik, visszavonásig folyamatos 
érvénnyel. A szerződés a szerződő felek cégszerű aláírásával lép életbe, 
melyet mindkét fél írásban, 30 napos határidővel mondhat fel. A szerződés a 
felek egyetértésével módosítható.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott jogi kérdésekben a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi 
CLV. Törvény valamint a Ptk. vonatkozó szabályai, szakmai és szervezési 
kérdésekben a Felnőttképzési intézmény honlapján fwvtfw.vik.bme.hu') 
szereplő, a szakmai gyakorlat lebonyolításával foglalkozó szabályzat az 
irányadó.
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