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Együttműködési megállapodás tárgya, célja 

1. Felek közötti együttműködési megállapodás tárgya az Egyetem partnerségi pedagógusképzésében 
részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének a biztosítása. 

A gyakorlati képzés az Egyetem és a Szakmai gyakorlóhely fenntartója által közösen meghatározott 
képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a szak 
tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek. 

2. A gyakorlati képzés célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és 
gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák oktatási, 
nevelési folyamatokban történő fejlesztése, a szakmai, pedagógiai, módszertani ismeretek és gyakorlati 
jártasságok, valamint a személyes kapcsolatok és együttműködés, az értékelő és önértékelő magatartás, 
a pedagógusi készségek és személyiség fejlesztése. A Szakmai gyakorlóhely fenntartója e cél 
megvalósítására az Egyetem hallgatói számára gyakorlati képzést szervez. A gyakorlati képzés célja 
továbbá, hogy az Egyetem a Szakmai gyakorlóhely fenntartója szakember utánpótlását segítse. 

3. Felek rögzítik, hogy az Egyetem partnerségi jellegű képzése keretében a hallgatók az 1-2. pontban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében a Szakmai gyakorlóhely fenntartója intézményeiben, 
szakmai gyakorlaton vesznek részt. 

A jelentkezés, a hallgatók kiválasztása 

 
1 Amennyiben nem gazdasági társaságról, hanem egyéb szervezetről van szó (pl. költségvetési szerv, stb.) 



4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szakmai gyakorlóhely fenntartója a felvételi előtti év október 1-
jétől vagy azt követő időponttól kezdve a felvételi évének szeptember 15-éig előzetes jelentkezést hirdet 
mindazok számára, akik az együttműködési megállapodás szerinti partnerségi képzésben részt kívánnak 
venni. A felhívás közzétételi helye a Szakmai gyakorlóhely fenntartója saját honlapja, melyet az Egyetem 
honlapjáról közvetlenül is elérhetővé kell tenni. 

5. A felhívásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) a Szakmai gyakorlóhely fenntartójának neve, székhelye, 

b) azoknak az óvodáknak a megnevezése, ahová a Szakmai gyakorlóhely fenntartója partnerségi képzésben 
részt vevő hallgatót keres, 

c) a partnerségi képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása, 

d) a jelentkezés módja és határideje, 

e) felvehető hallgatók száma. 

6. Szakmai gyakorlóhely fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az Egyetem – tekintettel a megállapodás 
megkötésére – a hallgatók rendelkezésére bocsássa a Szakmai gyakorlóhely fenntartója a 
megállapodásban rögzített kapcsolattartójának elérhetőségét abból a célból, hogy a hallgatók 
benyújthassák jelentkezésüket a Szakmai gyakorlóhely fenntartójához. Hallgatók kiválasztásában a 
Szakmai gyakorlóhely fenntartója önállóan dönt. 

7. A Szakmai gyakorlóhely fenntartója a jelentkezőkkel, az előzetesen megadott elektronikus 
elérhetőségen keresztül, ennek hiányában postai úton közli a kiválasztás időpontját. A kiválasztás során 
a jelentkező gyakorlati jártassága, szakmai érdeklődése, szakma iránti elkötelezettsége mérhető fel. 

8. A Szakmai gyakorlóhely fenntartója a kiválasztási eljárás befejezését követő 15 napon belül, de 
legkésőbb a képzés megkezdésének évében június 30-ig, a pótfelvételi eljárás esetén szeptember 15-ig 
a lakóhelyre küldött írásbeli értesítésben közli a jelentkezővel, hogy kiválasztotta-e azon személyek közé, 
akik a sikeres felvételt, beiratkozást és egyetemi átsorolást követően részt vehetnek a partnerségi 
képzésben. A Szakmai gyakorlóhely fenntartója a kiválasztásra vonatkozó döntését nem köteles 
indokolni. A Szakmai gyakorlóhely fenntartója a kiválasztott és sikeres felvételt nyert jelentkezőkről értesíti 
az Egyetemet. 

9. Szakmai gyakorlóhely fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres felvételt, beiratkozást és 
egyetemi átsorolást követően, az együttműködési megállapodás szerinti egyeztetett tanrend alapján részt 
vesz a kiválasztott személy partnerségi képzésében. 

 
Az együttműködési megállapodás hatálya 

10.1. A Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik.  

10.2. Az együttműködési megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

 

A gyakorlati képzésre vonatkozó alapadatok, időtartama, helyszíne 

11. A gyakorlati képzésen az óvodapedagógus alapszak azon hallgatói vesznek részt, akiket a Szakmai 
gyakorlóhely fenntartója az 5-9. pont szerint kiválasztott. Amennyiben a Szakmai gyakorlóhely fenntartója 
által kiválasztott személy bármely okból nem tudja megkezdeni a gyakorlati képzést, úgy a Szakmai 
gyakorlóhely fenntartója jogosult – de nem köteles – a helyére más hallgatót kiválasztani. 



12. A gyakorlati képzés az egyes tanévek teljes folyamán valósul meg. Felek az aktuális félév kezdetét, 
végét és beosztását január, illetve augusztus hónapban egyeztetik egymással. 

A Szakmai gyakorlóhely fenntartójának kötelezettségei 

13. Szakmai gyakorlóhely fenntartójának kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével 
kapcsolatban a szakmai gyakorlóhely bevonásával: 

a) A Szakmai gyakorlóhely fenntartója által kiválasztott óvodapedagógus szakos hallgatót a hallgatói 
jogviszonyának létrejöttével egyidőben a szakmai gyakorlóhely közalkalmazotti jogviszony keretében 
heti 20 órában történő foglalkoztatásra pedagógiai asszisztensi munkakörbe felveszi. A szakmai 
gyakorlóhely a hallgatóval tanulmányi szerződést köt lehetőség szerint három évre, a tanulmányai 
teljes idejére.  

b) A Szakmai gyakorlóhely fenntartója biztosítja a hallgatónak az Egyetemmel közösen kidolgozott 
tanrend szerinti szakmai gyakorlatát, 

c) a hallgatói szakmai gyakorlatának felügyeletére, irányítására mentorpedagógust bíz meg, 

d) a mentorpedagógus vezeti az Egyetem által előírt képzési dokumentációt, továbbá írásban értékeli 
a hallgató által elsajátított szakmai tudást és kompetenciát az Egyetem által meghatározott formában 
és tartalmi elvárással, 

e) jelzi az Egyetemnek a hallgató részéről tapasztalt mulasztást, szabálytalanságot, 

f) ellátja a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, 

g) az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja, amennyiben a Szakmai gyakorlóhely fenntartója 
adataiban bármely változás következik be, 

h) a hallgatót mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól azokra a napokra, amelyeken a hallgató 
a vizsgakötelezettségének tesz eleget az Egyetemen, feltéve, hogy a vizsga időpontját a hallgató 
legalább egy héttel korábban írásban közölte a szakmai felügyeletét és irányítását ellátó személlyel. 
A Szakmai gyakorlóhely – mérlegelésétől függően – a vizsganapokon túlmenően is adhat 
mentesítését a munkavégzési kötelezettség alól, a vizsgára való eredményes felkészülés érdekében. 

i) a Szakmai gyakorlóhely fenntartója részéről a kapcsolattartó: 

neve: Ladics Monika 

beosztása: irodavezető 

telefonszáma: 06/76/513-524 

e-mail címe ladics.monika@kecskemet.hu 

 

Az Egyetem kötelezettségei 

14. A szakmai teljesítés megvalósításáért az intézményi felelős a Pedagógusképző Kar, melynek részéről 
a szakmai teljesítés igazolására az oktatási dékánhelyettes jogosult. 

15. Az Egyetem felelős a Hallgató teljes képzéséért és az annak részét képező szakmai gyakorlatért. Az 
Egyetem kötelezettségei a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban: 

a) biztosítja, hogy a hallgató a tanulmányi kötelezettségeit a szorgalmi időszakban hétfő, kedd, szerdai 
napokon teljesíteni tudja, lehetőség szerint a vizsgákat is ezekre a napokra szervezi, 

b) a szakmai gyakorlathoz szükséges adatokat, információkat a Szakmai gyakorlóhely fenntartója 
rendelkezésére bocsátja, 

c) vállalja a hallgatók tanulmányi és módszertani irányítását, 

d) intézkedik a gyakorlati képzés során felmerülő problémák megoldásában, 



e) a hallgató részére a mindenkori vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező juttatásokat biztosítja, 

f) a gyakorlat vezetőjével írásban ismerteti a képzési célnak megfelelő szakmai munka egyetemi 
elvárásait, 

g) a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a Szakmai gyakorlóhely 
értékelése alapján értékeli a gyakorlati kompetenciákat, 

h) a hallgatók számára minden szemeszter végén beszámolót szervez a gyakorlati képzésük és 
szakmai előrehaladásuk követése céljából, melyre az óvoda vezetőit is meghívja, 

i) vállalja, hogy minden szemeszter végén az érintett óvodák vezetői és a mentorpedagógusaik 
számára szakmai fórumot szervez a tapasztalatok, jó gyakorlatok megbeszélésére. 

j) az Egyetem részéről a kapcsolattartó: 

neve: Kántor Judit 

beosztása: mestertanár 

telefonszáma: 0620 364 7789 

e-mail címe kantor.judit@pk.uni-neumann.hu 

 

Az együttműködési megállapodás megszűnésére, felmondására vonatkozó rendelkezések 

16.1. Az együttműködési megállapodás megszűnik: 

a) a Felek közös megegyezésével, 

b) rendkívüli felmondással, 

c) ha annak tárgya megszűnik. 

16.2. Rendkívüli felmondásra ad okot: 

a) ha valamelyik Fél, a megállapodásban vállalt, illetve jogszabály szerinti kötelezettségét, a másik Fél írásbeli 
felszólítása ellenére sem teljesíti, 

b) a másik Fél sérelmére súlyosan jogsértő, jelentős mértékű anyagi vagy erkölcsi károsodást okozó 
magatartást tanúsít,  

 
A rendkívüli felmondást írásban, indokolással ellátva kell közölni a másik féllel.  

Vegyes és záró rendelkezések 

17. A Felek kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást a partnerségi képzésben résztvevő 
hallgató munkájának értékeléséről. Így különösen a tanulmányi előrehaladásáról az Egyetem tájékoztatja 
a szakmai gyakorlóhely fenntartóját, illetve a szakmai gyakorlóhely a gyakorlati ismeretekben szerzett 
jártasságáról és a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséről az Egyetemet. A 
Felek vállalják, hogy jelen pont szerinti adatközlésről/adattovábbításról a hallgatót a közalkalmazotti 
jogviszony létrejöttekor tájékoztatják. 

18. Az Egyetem jogosult arra, hogy a gyakorlati képzést a Szakmai gyakorlóhely fenntartójánál 
személyesen, szakmai kérdésekre vonatkozóan egyeztesse. Személyes egyeztetésre jogosult az 
oktatási dékánhelyettes, az egyetemi kapcsolattartó és az általuk megbízott személy. Az egyeztetés 
időpontjáról és az egyeztetésben lefolytató személyről az Egyetem előzőleg elektronikus levélben vagy 
telefonon értesíti a Szakmai gyakorlóhely fenntartójának kapcsolattartóját. 

19. A Felek kijelentik, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megalapított, és jogszerűen 
működő szervezetek. A Felek a megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a nemzeti vagyonról 



szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 
Nvtv. 3. § (1) bekezdése a) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek.  

20. A Felek kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy az együttműködési megállapodás hatálya alatt 
egymás nevét, nyilvántartásban szereplő adatait a partnerségi képzés népszerűsítése érdekében 
elektronikus és nyomtatott tájékoztató felületeiken (pl. weboldal) és anyagiakban (pl. szórólapok) 
használhatják. 

 
21. Az adatkezelés jogalapja a felek képviselői vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés e) pontja szerint a közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen okiratban rögzített adatokat az irattári tervre vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább azonban az okirat keltétől számított 8 évig a 2000. 
évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 
 
Az adatkezelés további részleteit az önkormányzat Általános Adatkezelési Tájékoztatója 
(www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését az Egyetem e szerződés 
aláírásával elismeri.   

 

22. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak a másik Félről tudomásukra jutott üzleti titok bizalmas 
kezelésére és megtartására. 

23. Az együttműködési megállapodásban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. A Szakmai gyakorlóhely fenntartója az együttműködési megállapodás 
aláírásával kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok – az együttműködési megállapodásban megjelölt 
típusú képzésre vonatkozó – rendelkezéseit megismerte, és azokat magára kötelezőnek fogadja el, azok 
betartásáról a gyakorlat teljes időtartama alatt gondoskodik. 

24. A Felek a megállapodásból eredő esetleges jogvitákat békés úton, szükség esetén közvetítő 
bevonásával, peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik az Egyetem 
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

A Felek az együttműködési megállapodást annak gondos tanulmányozása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

Az együttműködési megállapodás 5 oldalból, a melléklet 2 oldalból áll és 3 db egymással szó szerint 
megegyező példányban készült, amelyből 2 példány az Egyetemet, 1 példány a Szakmai gyakorlóhely 
fenntartóját illeti meg.  

 
Kelt: Kecskemét, ........................................... 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 Neumann János Egyetem Neumann János Egyetem Szakmai gyakorlóhely fenntartója 
 Képv. Dr. Fülöp Tamás Ferenc Képv. Finta Zita Képv. Szemereyné Pataki Klaudia 
 rektor kancellár polgármester 

http://www.kecskemet.hu/adatvedelem


 
1. Melléklet 
 

A Szakmai gyakorlóhely fenntartója vállalja, hogy 2020/21-es tanévben az együttműködési 
megállapodás keretében egyidejűleg maximálisan az alábbi létszámú hallgatót fogadja szakmai 
gyakorlatra, a Szakmai gyakorlóhely fenntartója kiválasztási eljárását követően: 

 

Szak/szint/hely/nyelv fő 

óvodapedagógus alapszak, Kecskemét, magyar  

 

 

2. Melléklet 
 

A Szakmai gyakorlóhely fenntartója a 2020/21-es tanévben az alábbi óvodákba fogadja szakmai 

gyakorlatra a hallgatókat a megnevezett mentorpedagógus bevonásával. 

 
Az óvoda neve Az óvoda címe Az intézményvezető 

neve és elérhetősége 
A mentorpedagógus 
neve és elérhetősége 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


