Aláírást követő 5 munkanapon belül megküldendő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg
illetékes szervezetének!
Iktatószám: ……………..………

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
tanuló gyakorlati képzésére
amely létrejött egyrészről a gyakorlati képzést folytató szervezet
Neve:
Székhelye:
Törvényes képviselője:
Cégjegyzékszáma
(nyilvántartási száma)
Adószáma:
Statisztikai számjele
Képzés folytatására alkalmas az alábbi határozat alapján:
Telefon:

e-mail:

másrészről a szakmai elméleti képzést biztosító, és a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola
Neve:
Székhelye:
Oktatási azonosítója:

Törvényes képviselője:

Statisztikai számjele:

Telefon:

Adószáma:
Elméleti képzést
biztosító tagintézmény

neve:
címe:
törzsk.
nyilv. sz.

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Megállapodó felek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szkt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Szht.) előírásai szerint egymással tanuló gyakorlati képzésére együttműködési megállapodást kötnek. Az Szkt.
56 § (5) bekezdése alapján a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola.
2. A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a megállapodás tárgyát képező gyakorlatra vonatkozó részletes
adatokat, valamint az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzésen ténylegesen részt vevő
tanuló(k) nevét és oktatási azonosítóját szakképesítésenként és évfolyamonként tartalmazó függelék az
együttműködési megállapodás részét képezi, melyet a szakképző iskola legkésőbb a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küld meg a nyilvántartást vezető szervnek.
3. A szakképző iskola feladatai és kötelessége a gyakorlati képzés szervezésével kapcsolatban:
- biztosítja a tanulók elméleti képzését, illetve az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
- a gyakorlati képzést folytató szervezet részére biztosítja a szakmai programjában előírt kiegészítő gyakorlatra, illetve az összefüggő szakmai gyakorlatra vonatkozó előírásokat, követelményeket;
- mint a gyakorlati képzés szervezője gondoskodik a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról [Szkt. 35.§ (3)];
- felelősségbiztosítást köt a tanulókra [Szkt.70.§ (3)];
- az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése
a szakképzési kerettantervnek megfelelően folyjon [Szkt. 56.§ (6)];
- haladéktalanul értesíti a gazdálkodó szervezetet és az agrárkamarát a tanuló esetleges kimaradásáról, illetve tanulói jogviszonyának a képzési idő közben bekövetkező szüneteléséről, megszűnéséről [(Szkt.40.§
(4)]
További feladatok és kötelezettségek:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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4. A gyakorlati képzést folytató szervezet feladatai és kötelessége a szakmai gyakorlati képzés szervezésével
kapcsolatban:
- gondoskodik a tanulók gyakorlati képzéséről és neveléséről, átadja mindazokat a gyakorlati ismereteket,
amelyeket a szakképzési kerettanterv és a szakképző iskola szakmai programja meghatároznak;
- biztosítja a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételeit, így különösen a
gyakorlati oktatás személyi és tárgyi feltételeit, az egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyet és körülményeket, a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást
- vezeti a foglalkozási naplót a jogszabályban meghatározott tartalommal, melyet az iskola felkérése alapján
betekintésre rendelkezésre kell bocsátania [(Szkt. 41. §)];
- a tanulóval szemben felmerült fegyelmi problémákról (hiányzás, magatartási problémák stb.) tájékoztatja
a szakképző iskolát [(Szkt. 40. §)];
- a gyakorlaton történt munkabaleset esetén a balesetet köteles bejelenteni, nyilvántartásba venni és kivizsgálni. A kivizsgálás, nyilvántartásba vétel és bejelentés előírásait az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 5-10.
§-a határozza meg;
- biztosítja a tanulót megillető pihenőnapokat (oktatási szünetet) és felkészülési időt [(Szkt. 66.§)];
- gyakorlati oktatási napokon egyszeri kedvezményes étkezést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és kötelező juttatásokat biztosít [(Szkt. 68.§ (1)].
- pénzbeli juttatást biztosít az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára [(Szkt. 63.§)].
5. Megállapodást kötő felek között a gyakorlati képzési költségek viselésének, megosztásának és átadásának
módja: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
6. A gyakorlati képzést folytató szervezet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
szóló rendelet rendelkezései szerinti pénzbeli juttatást biztosítja az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára.
A tanulói pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad [(Szkt.65.§ (3)]. A tanulói pénzbeli juttatás csökkentésére vonatkozó tájékoztatás módja:



bérjegyzék

 tájékoztató levél

 egyéb, mégpedig:. ………………………………………..

A jogszabály alapján járó juttatásokon és kedvezményeken felül biztosított egyéb juttatások és kedvezmények (megjelölése, mértéke és biztosításuk feltételei): ……………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………..………………………………..
7. Megállapodó felek kijelentik, hogy a tanuló által előállított termékekkel, szolgáltatási díjakkal a szervezet
rendelkezik.
8. A szakképző iskola jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy
- a megállapodás függelékében szereplő tanulók számára iskolán kívüli képzőhelyen, együttműködési
megállapodással, megszervezhető a szakmai gyakorlat,
- a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően kiállította az igazolást a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére,
- a tanulók képzése a függelékben feltüntetett munkarend szerint folyik, és
- nem állami fenntartó esetén a képzés megszervezésére szakképzési megállapodás alapján, az állam által
költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor.
9. A gyakorlati képzést folytató szervezet az adataiban illetőleg a jelen megállapodással összefüggő, lényeges
körülményeiben bekövetkező változást köteles bejelenteni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes igazgatóságának (továbbiakban: Kamara).
10. Az együttműködési megállapodást a megállapodó felek < DÁTUM > hatállyal, < DÁTUM-ig tartó > időtartamra kötik. Az együttműködési megállapodás azt Szkt. 56. § (2) bekezdés szerint a Kamara ellenjegyzésével
válik érvényessé.
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11. Az együttműködési megállapodást a megállapodó felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A módosításról, a megszűnésről a felek értesítik a Kamarát. A módosítás a Kamara ellenjegyzésével válik érvényessé
és a módosításban megjelölt naptól hatályos.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról, a nemzeti köznevelésről, a szakképzésről szóló törvények, a Munka törvénykönyve, a Polgári
Törvénykönyvnek a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. A gyakorlati képzést folytató szervezet szakképzési tevékenységét a Kamara területileg illetékes szervezete a
Szkt. 60. §-a alapján, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint ellenőrzi. Jelen megállapodásban vállalt, valamint a fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a kamara a Szkt.
61. §-a szerint jár el.
Megállapodó felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták.
Kelt: ........................................

………………………………
Gyakorlati képzést folytató szervezet
PH

……………………………..……..
Szakképző iskola
PH

Az együttműködési megállapodást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatósága a mai napon
ellenjegyezte és nyilvántartásba vette.
Nyilvántartási száma: ………………………………………………………….………….(szerződés azonosítója)
Kelt: Eger, ……………………………….
------------------------------------------Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

P.H.

3

Függelék:
A gyakorlati képzés részletes adatai
A gyakorlati képzés megkezdését megelőző 15. napig valamennyi példánya megküldendő az
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes szervezetének
1/a
Szakképesítés
OKJ száma: ………………………. megnevezése: …………………… Érvényes SZVK:…………………….
vagy

Ágazat azonosítója: ………………. megnevezése: ……………....…… Érvényes SZVK:…………………….
Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű iskolai oktatás vagy felnőttoktatás nappali/ esti/levelező/
egyéb sajátos munkarend szerint (megfelelőt aláhúzni).

Évfolyam

Létszám (fő)

A szakmai programban szereplő
gyakorlati képzés
időtartama
össz.óra

Kiegészítő gyakorlati képzés aránya* (%)

össz.nap

Kiegészítő gyakorlati idő
(össz.óra/össz.nap)
össz.óra

össz.nap

Nyári szakmai
gyakorlat időtartama
(össz.óra/össz.nap)
össz.óra

össz.nap

A gyakorlati
képzésre költségvetési
szervnél kerül
sor**

* legfeljebb a szakképzési kerettantervben, illetve a szakképző iskola szakmai programjában előírt gyakorlati képzési idő negyven százaléka
** jelölje, ha a gyakorlati képzésre költségvetési szervnél kerül sor

A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók adatai évfolyamonként*:
(* több évfolyam esetén az a) – i) pontok ismétlődnek !)

Évfolyam száma: …….
a) A szakmai gyakorlat kezdete: 201 ………………………
vége: 201 ……………………………..
A gyakorlati képzés akkor kezdhető meg, ha a tanulóra a felelősségbiztosítást megkötötték.
b) A szakmai gyakorlat jellege: évközi/összefüggő szakmai (nyári)/évközi és összefüggő szakmai.*
* a megfelelő rész aláhúzandó

c) A napi munkaidő: …… óra, fiatalkorú tanuló esetén a foglalkozásokat hat és huszonkét óra között kell
megszervezni.
d) A szakképesítés tárgyi feltételrendszerének leírása, és a felek kötelezettségvállalása azok biztosítására:
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
e) A szervezetnél folyó gyakorlati képzés tartalma: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
f) Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege: ….….... Ft/hó
g) A tanulókra kötött felelősségbiztosítás költségviselője: …………………………………………….…..
h) A gyakorlati képzés helyének*:
Megnevezése:
Címe:
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (iskolán kívüli gyakorlati képzőhely):

A tanulók felügyeletéről gondoskodó gyakorlati oktató adatai*:
Neve:

Gyakorlati ideje (év):

Szakképzettsége:
Telefon:

e-mail:

* több képzési hely esetén bővíthető!
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i) A gyakorlati képzőhelyen foglalkoztatott évfolyam tanulói
(a sorszám melletti négyzetben X-el jelölje, ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlaton is részt vesz)

1. 
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

2.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

3.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

4.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

5.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

6.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:

*

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

8. osztály, 9.o., 10.o., stb., érettségi

„Létszám szerint bővíthető lista”
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igen/nem/nem előírás

1/b
Szakképesítés
OKJ száma: ………………………. megnevezése: …………………… Érvényes SZVK:…………………….
vagy

Ágazat azonosítója: ………………. megnevezése: ……………....…… Érvényes SZVK:…………………….
Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű iskolai oktatás vagy felnőttoktatás nappali/ esti/levelező/
egyéb sajátos munkarend szerint (megfelelőt aláhúzni).

Évfolyam

Létszám (fő)

A szakmai programban szereplő
gyakorlati képzés
időtartama
össz.óra

Kiegészítő gyakorlati képzés aránya* (%)

össz.nap

Kiegészítő gyakorlati idő
(össz.óra/össz.nap)
össz.óra

össz.nap

Nyári szakmai
gyakorlat időtartama
(össz.óra/össz.nap)
össz.óra

össz.nap

A gyakorlati
képzésre költségvetési
szervnél kerül
sor**

* legfeljebb a szakképzési kerettantervben, illetve a szakképző iskola szakmai programjában előírt gyakorlati képzési idő negyven százaléka
** jelölje, ha a gyakorlati képzésre költségvetési szervnél kerül sor

A gyakorlati képzésben résztvevő tanulók adatai évfolyamonként*:
(* több évfolyam esetén az a) – i) pontok ismétlődnek !)

Évfolyam száma: …….
a) A szakmai gyakorlat kezdete: 201 ………………………
vége: 201 ……………………………..
A gyakorlati képzés akkor kezdhető meg, ha a tanulóra a felelősségbiztosítást megkötötték.
b) A szakmai gyakorlat jellege: évközi/összefüggő szakmai (nyári)/évközi és összefüggő szakmai.*
* a megfelelő rész aláhúzandó

c) A napi munkaidő: …… óra, fiatalkorú tanuló esetén a foglalkozásokat hat és huszonkét óra között kell
megszervezni.
d) A szakképesítés tárgyi feltételrendszerének leírása, és a felek kötelezettségvállalása azok biztosítására:
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
e) A szervezetnél folyó gyakorlati képzés tartalma: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
f) Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás heti összege: ….….... Ft/hét
g) A tanulókra kötött felelősségbiztosítás költségviselője: …………………………………………….…..
h) A gyakorlati képzés helyének*:
Megnevezése:
Címe:
Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (iskolán kívüli gyakorlati képzőhely):

A tanulók felügyeletéről gondoskodó gyakorlati oktató adatai*:
Neve:

Gyakorlati ideje (év):

Szakképzettsége:
Telefon:

e-mail:

* több képzési hely esetén bővíthető!

6
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i) A gyakorlati képzőhelyen foglalkoztatott évfolyam tanulói
(a sorszám melletti négyzetben X-el jelölje, ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlaton is részt vesz)

1. 
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

2.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

3.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

4.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

5.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

igen/nem/nem előírás

6.
Születési neve:

Neve:
Lakcíme:

*

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:*

Oktatási azonosítója:
Szintvizsgát teljesítette

8. osztály, 9.o., 10.o., stb., érettségi

„Létszám szerint bővíthető lista”
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