
HALLGATÓI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLATRA 

amely létrejött egyrészről: 

 

Szakmai gyakorlóhely neve: Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

Elérhetősége: 06-1-3343-186 

Székhelye: 1083 Bókay János u. 53-54. 

Képviseli: Dr. Szabó Attila 

továbbiakban: szakmai gyakorlóhely 

 

másrészről: 

 

Hallgató neve:  ..........................................................................................................  

Születési neve: ...........................................................................................................  

Születési helye, ideje:  ...............................................................................................  

Anyja születési neve:  ................................................................................................  

Lakcíme:  ...................................................................................................................  

Állampolgársága*:  ...................................................................................................  

Hallgatói azonosító száma (OM):  ............................................................................  

Elérhetősége:  ............................................................................................................  

Tartózkodási címe:  ...................................................................................................  

 

Továbbiakban:  hallgató 

(*csak külföldi hallgató esetén kötelező) 

 

továbbiakban együttesen Felek között az alábbi helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

  

Jelen megállapodás a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I./III/IV/VI. évfolyamos 

hallgatójának nyári ápolástan/nyári belgyógyászat/nyári sebészet/szigorlóévi 

belgyógyászat/szigorlóévi sebészet/ szigorlóévi gyermekgyógyászat/ szigorlóévi szülészet/ 

szigorlóévi ideggyógyászat/ szigorlóévi elmegyógyászat szakmai gyakorlat alatti munkavégzésének 

szabályait és feltételeit határozza meg. 

 

1.) A Felek rögzítik, hogy egymással határozott idejű megállapodást kötnek a 7. pontban foglalt 

szakmai gyakorlat időtartamára a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44.§-a  

alapján, mely szerint  a megállapodás alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a Munka 

Törvénykönyvének a rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ennél kormányrendelet 

kedvezőbb feltételeket is megállapíthat.  

2.) A 230/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet  értelmében a hallgatói megállapodás alapján munkát végző 

hallgató foglalkoztatása során éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, a 

hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret alkalmazása esetén 

legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni, a hallgató számára legalább tizenkét óra 

tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani, próbaidő nem köthető ki, a munka törvénykönyve 

105.§(2) és 106. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók. 

3.) A hallgatóval hallgatói jogviszonyt létesített felsőoktatási intézmény adatai:  

Semmelweis Egyetem  

Székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Intézményi azonosító száma: FI62576 

Képviseli: Dr. Merkely Béla rektor 
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A kar neve: Általános Orvostudományi Kar 

Elérhetősége: 06-1-317-9057 

Képviseli: Dr. Kellermayer Miklós dékán 

4.) A képzési és kimeneti követelményben meghatározott szakképzettség megnevezése: okleveles 

orvosdoktor, képzési idő: 12 félév 

5.) A hallgató számára a szakmai gyakorlat időtartamára kijelölt feladatokat a megállapodás részét 

képező gyakorlati tematika tartalmazza.  

6.) A szakmai gyakorlat helye: I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika  

7.) Szakmai gyakorlat időtartama (kezdő és befejező időpontja): …………………………………... 

8.) A nyári ápolástan / nyári belgyógyászat / nyári sebészet / valamint a  szigorlóévi 

belgyógyászat/ szigorlóévi sebészet/ szigorlóévi gyermekgyógyászat/ szigorlóévi szülészet/ 

szigorlóévi ideggyógyászat/ szigorlóévi elmegyógyászat gyakorlat heti óraszáma 40 óra. 

9.) A Felek rögzítik, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt díjazásban, juttatásban nem 

részesül.  

10.)  A szakmai gyakorlóhely szakmai felelőse: Dr. Szabó Attila 

11.)  A szakmai gyakorlat felsőoktatási intézményi felelőse: Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, 

általános dékánhelyettes 

12.)  A szakmai gyakorlóhely a gyakorlaton résztvevő hallgatók számára a gyakorlati tevékenység 

szakmai felügyeletét, irányítását, valamint a gyakorlat folytatásához szükséges helyet és eszközt 

biztosít.  

13.)  A szakmai felügyeletet és irányítást a szakmai gyakorlóhely szakmai felelőse látja el. 

14.)  A szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal arra, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi és 

munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a gyakorlati tematikában leírtaknak 

megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik. 

15.)  A hallgató kötelezi magát, hogy a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai 

gyakorlatot a követelmények alapján elvégzi, továbbá a szakmai gyakorlati ismereteket a 

képességeinek megfelelően elsajátítja. A hallgató továbbá vállalja, hogy a biztonsági, az 

egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja, nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a 

szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

16.)  Jelen megállapodás az aláírás napjától a 7. pont szerinti időtartamban hatályos. 

 

A feleknek jelen megállapodásban 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 Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt és a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt, Budapest, 2019………………… 

 

 

 

 

Szakmai gyakorlóhely képviselője          Hallgató 

 

melléklet: 5. pont szerinti gyakorlati tematika 


