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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLATRÓL 

 
amely létrejött egyrészről a SEMMELWEIS EGYETEM 

Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

Intézményi azonosító: FI 62576 
Adószám: 15329808-2-42 

Bankszámlaszám: MÁK 10032000-00282819-00000000 

Képviselő: Dr. Merkely Béla rektor, 
Dr. Szász Károly Kancellár 

 
Eljáró szervezeti egység neve: Digitális Egészségtudományi Intézet 

Eljáró Szervezeti egység címe: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em. 

Kötelezettségvállaló: Dr. Szócska Miklós 

Intézményi felelős: Dr. Szócska Miklós 
Kapcsolattartó: Kalmár István 

mint a küldött hallgató felsőoktatási intézménye, a továbbiakban: egyetem, 

 
másrészről a Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Székhely: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
Intézményi azonosító: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Adószám: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Bankszámlaszám: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Képviselő: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
Eljáró szervezeti egység: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Képviseletében: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
Szakmai felelős: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
Kapcsolattartó: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

mint szakmai gyakorlóhely, a továbbiakban: gyakorlóhely között az alulírott helyen az alábbi 
feltételekkel. 

 
 

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 

1. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes 
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 

külső szakmai gyakorlóhelyen egybefüggő szakmai gyakorlatot teljesíthetnek a hallgatók. 

 

2. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók az egyetemen elsajátított elméleti tudást gyakorlati 
ismeretekkel egészítsék ki, és képesek legyenek az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti képzési és kimeneti 

követelményrendszerben meghatározott ismeretek gyakorlati alkalmazására. 

 
3. A jelen együttműködési megállapodás célja az egyetemnek a hallgatók teljes képzése keretében 

fennálló felelőssége körében a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar egészségügyi 

szervező alapszak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció képzésében résztvevő hallgatók szakmai 
gyakorlatának biztosítása, megszervezése a Gyakorlóhellyel. 

 

 

A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 

 

4. A szakmai gyakorlat tárgya: A szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, mely az alapképzés képzési 

és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a leendő 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 



Iktatási szám: 

Vonalkódszám: 

2 / 4 

 

 

megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. A szakmai gyakorlat 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. 
 

5. A szakmai gyakorlat helyszíne: Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 
 

6. A szakmai gyakorlat időtartama: 2023. szeptember – 2023. december 
 

7. A Gyakorlóhely vállalja, hogy a szakmai gyakorlathoz megfelelő gyakorlatvezetőt biztosít. 

 

8. A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy gyakorlóhely a gyakorlati képzésben résztvevő 
hallgatóval hallgatói megállapodást köt. Gyakorlóhely köteles a hallgatók részére foglalkoztatásuk 

megkezdése előtt munkavédelmi oktatást tartani. 

 

9. A Gyakorlóhely biztosítja a hallgató számára a tanterv alapján előírt szakmai gyakorlatot, a tanterv 
alapján az elméleti és gyakorlati programok megvalósítását, a hallgató tanulmányainak megfelelő 

szakterületen történő foglalkoztatását. 
 

10. Gyakorlóhely vállalja, hogy a hallgatókat a tanulmányaiknak megfelelő, az egyetem által előre,  

írásban jelzett szakterületen foglalkoztatja; biztosítja a gyakorlat lebonyolításához szükséges helyet és 

eszközöket. 

 
11. Az egyetem a gyakorlóhely rendelkezésére bocsátja a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, 

információkat. 

 
12. Az egyetem a gyakorlatok sikeres lebonyolítása érdekében (a tantárgyleírást és az értékelőlapot is 

magába foglaló) írásos tájékoztatót készít a gyakorlatvezetők részére. 

 

13. Gyakorlóhely vállalja, hogy a hallgatók számára - egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból 

biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak, illetve a tantervnek megfelelő szakmai 

gyakorlatról gondoskodik, biztosítja a szakmai gyakorlati tevékenységhez szükséges szakmai 

felügyeletet, irányítást. A gyakorlati képzés feltételeit gyakorlóhely a biztosítja, és felelősséget vállal a 
gyakorlatok szakmai színvonaláért. A gyakorlatvezető a 12. pont szerinti írásos tájékoztatásban foglalt 

tantárgyleírás alapján a Gyakorlóhely helyi sajátosságait figyelembe véve, a minőségbiztosítás szabályai 

szerint elkészíti a gyakorlat rendjét. 

 
14. A szakmai gyakorlat teljesítését és a hallgató elsajátított szakmai tudásának és kompetenciájának 

értékelését a gyakorlóhely írásbeli értékeléssel teljesíti. Gyakorlatvezető a hallgató által teljesített  

gyakorlat minősítését rögzíti. Az írásbeli értékelésből a hallgatónak és az egyetemnek is át kell adni 

(meg kell küldeni) egy-egy eredeti példányt. 
 

15. Az egyetem biztosítja a hallgatók munkájának értékeléséhez szükséges nyomtatványokat, továbbá 

biztosítja a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely 
értékelése alapján a gyakorlati kompetenciák értékelését. A hallgató értékelőlapja a 12. pont szerinti 

írásos tájékoztatás részét képezi. 

16. Amennyiben a szakmai gyakorlat ideje alatt a foglalkoztatás valamely okból megszakad, úgy 

gyakorlóhely a hallgató által teljesített időt igazolja és a szakmai gyakorlat megszakításának okát írásban 
mind az egyetemmel, mind a hallgatóval közli. Gyakorlatvezető a hallgató esetleges fegyelmi 

vétségének gyanúja esetén haladéktalanul értesíti az adott szak gyakorlati képzésért felelős oktatóját. 
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17. Felek kötelesek a megállapodás fennállása alatt és a teljesítés során együttműködni és tájékoztatni 
egymást a megállapodást érintő lényeges körülményekről. Felek vállalják, hogy minden olyan 

körülményről, változásról, amely hatással lehet a teljesítésre, egymást tájékoztatják. Gyakorlóhely 

köteles az egyetem részére – az Oktatási Hivatal által a szakmai gyakorlóhelyekről vezetett nyilvántartás 
bejelentéshez (a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat 

egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésben foglaltaknak 

megfelelően) – adatot szolgáltatni. 

 

18. Az egyetem vállalja, hogy felhívja a szakmai gyakorlatban résztvevő hallgatók figyelmét arra, hogy 
kötelesek: 

 a Gyakorlóhely kérésére az egészségügyi alkalmasságot igazoló érvényes dokumentumok 

bemutatására, 

 a gyakorlóhely munkarendjének, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályainak betartására, 

 anyagi felelősséget vállalni a mulasztásból, vagy a szabályok be nem tartásából eredő károkért, 

 a gyakorlatvezető utasításának megfelelően és ellenőrzése mellett végezni a munkájukat. 
 

19. Egyetem kijelenti, hogy a hallgatók vonatkozásában rendelkezik a hallgatókra kiterjedő érvényes 

felelősségbiztosítással és hogy a szakmai gyakorlatra érkező hallgatók az egészségügyi tevékenység 
végzésére alkalmasak (40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet). 

 

20. Egyetem a gyakorlóhelynél végzett gyakorlatot elismeri szakmai gyakorlatként és a szakmai 

készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai gyakorlóhely értékelése alapján a 
gyakorlati kompetenciákat értékeli. 

 

21. Felek minden, a másik féltől származó adatot, információt üzleti titokként kezelnek és felelősséget 

vállalnak azok megőrzésére. Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség bármilyen 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben a másik fél jogosult a megállapodást 

azonnali hatállyal felmondani, továbbá kérheti az ebből eredő kárát megtéríteni. 

A Gyakorlóhely írásos engedélye alapján a hallgató a gyakorlaton szerzett tapasztalatokat, felméréseket 
a Gyakorlatvezető engedélye alapján szakdolgozatában, TDK-munkájukban, publikációjában forrás 

megjelöléssel használhatja fel. 

 
 

A HALLGATÓK DÍJAZÁSA 

 
22. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 44. § (3a) 

bekezdésnek megfelelően szakmai gyakorlatra díjazás nélkül kerül sor, de a hallgatót ez esetben is 

megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít. 

 
 

GYAKORLÓHELY DÍJAZÁSA 
 

23. Gyakorlóhely jelen szerződés aláírását követően megszervezendő első szakmai gyakorlaton 

térítésmentesen vállalja az egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató szakmai 
gyakorlatának biztosítását. 

 

24. Amennyiben a Gyakorlóhely díjazásra jogosult, úgy az Egyetem előleget nem fizet. Egyetem a  

gyakorlóhely szerződésszerű teljesítését tárgyfélévet követően, legkésőbb 15 napon belül igazolja. A 

teljesítésigazolás alapja a gyakorlóhely által folyamatosan (napi lebontásban) nyilvántartott hallgatói 
létszám. A teljesítésigazolást követően gyakorlóhely szabályszerűen benyújtott számlájának 

kiegyenlítése gyakorlóhely bankszámlájára történő utalással, a számla kiállítását követő 60 napon belül 

történik. 
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25. Gyakorlóhely a gyakorlatvezetővel egyéni megbízási szerződést köthet a Karon oktatott képzés 
gyakorlati képzése esetén a gyakorlat vezetésére, melyben részletezésre kerül az oktatásért járó 

ellenszolgáltatás is. 

 
 

A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA 

 

26. Felek a megállapodást indokolás nélkül, az adott képzési időszak (szemeszter) utolsó napjára írásban 
felmondhatják. Amennyiben bármelyik fél a megállapodást felmondja, köteles a másik féllel szemben 

a felmondásig keletkezett kötelezettségeit teljesíteni (a már megkezdett szakmai gyakorlat biztosítása). 

 

27. Felek jogosultak azonnali hatállyal felmondani a megállapodást, amennyiben a másik fél 
szerződésszegést követ el. Gyakorlóhely jogosult azonnali hatállyal felmondani a megállapodást, ha az 

egyetem bármely hallgatója olyan magatartást tanúsít a szakmai gyakorlat alatt, amely miatt a 

megállapodás fenntartása lehetetlenné válik. 

 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

28. Felek megállapodnak, hogy a személyüket érintő olyan változásokról, amelyek a közöttük hatályos 

jogviszonyt érintik, kötelesek egymást tájékoztatni. 
 

29. A megállapodás módosítását bármelyik fél jogosult kezdeményezni. A megállapodás módosítása 

kizárólag írásban, a felek kifejezett megállapodása alapján érvényes, a megállapodás módosítására a 

megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

30. Egyetem a megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény értelmében átlátható szervezetnek minősül, továbbá vállalja, hogy a megállapodás hatálya alatt 

gyakorlóhelyt haladéktalanul értesíti, ha ebbéli státuszát illetően változás következne be. 

 
31. Felek az esetleges jogvita rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

32. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

Felek jelen megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jogosult vagy 
jogszerűen meghatalmazott képviselőjük útján írták alá. 

 
 

Budapest, 2023. szeptember ... 
 

 

Dr. Szócska Miklós Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

rektori megbízott Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Digitális Egészségtudományi Intézet  Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Semmelweis Egyetem Gyakorlóhely 

 
Budapest, 2023. szeptember ... 

 

 

Farkas Beáta 

gazdasági igazgató 

Egészségügyi Közszolgálati Kar, Kari Gazdasági Igazgatási Egység 

Pénzügyi ellenjegyző 


