MEGÁLLAPODÁS
a tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlati képzésének
teljesítési megbízotthoz történő átirányításához
Amely létrejött egyfelől a
név/cégnév: Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
székhely: 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.
adószám: 15823230-2-04
statisztikai számjel: 158232308532312-04
cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilv. szám: ..................................................................................
képviseli: Davidovics László
mint gyakorlati képzőhely (hozzájárulásra kötelezett) – a továbbiakban képzőhely –
másfelől a
név/cégnév: ……………………………………………………………………………………………………..
székhely:…………………………………………………………………………………………………………
adószám:…………………………………………………………………………………………………………
statisztikai számjel:……………………………………………………………………………………………...
cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilv. szám:………………………………………………………….
képviseli:………………………………………………………………………………………………………...
, mint a képzésben együttműködő költség-hozzájárulásban részesített partner (teljesítési megbízott) – a
továbbiakban együttműködő fél –, mint Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

I. Általános rendelkezések
1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás I. sz. mellékletében nevesített tanulók – a továbbiakban:
tanulók - gyakorlati képzésében, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Szt.) alapján, figyelemmel a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény rendelkezéseire is, a jelen megállapodás keretei között együttműködnek.
2. A képzőhely kijelenti, hogy a gyakorlati képzés folytatására Mezőgazdasági gépész szakmában (OKJ
száma) 3452108 az illetékes gazdasági kamara………………………………iktatószám alatt kiadott
határozatával alkalmasnak minősítette, és megfelel az adott szakma mindenkor hatályos Szakmai és
Vizsgakövetelményében megjelölt személyi és tárgyi feltételeknek.
3. Az együttműködő fél kijelenti, hogy a tanuló gyakorlati képzéséhez megfelel az adott szakma mindenkor
hatályos Szakmai és Vizsgakövetelményében megjelölt személyi és tárgyi feltételeknek.

II. A gyakorlati képzés megvalósításának módja
A képzőhely által az együttműködő félhez átirányított
tanulószerződéses tanulók létszáma évfolyamonként
Évfolyam
Létszám

4. A tanulók gyakorlati képzése az alábbiak szerint történik:
 A gyakorlati képzőhelyen történik a képzés: Tanév közben
(képzési napok, időszakok stb. meghatározása): 07:20 órától 13:40 óráig.
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Az együttműködő félnél történik a gyakorlati képzés: Összefüggő nyári gyakorlat idején
(képzési napok, időszakok stb. meghatározása) 07:00 órától 14:30 óráig.
A tanulókat megillető oktatási szünetet az a fél köteles kiadni, ahol az érintett időszakban a tanuló
gyakorlati képzése zajlik.
Egyéb a képzésre vonatkozó speciális megállapodások: -

III. Pénzügyi rendelkezések
5. A képzőhelynek tudomása van arról, hogy az átirányítás időszaka alatt is őt terhelik, a tanulókat a
tanulószerződés alapján megillető járandóságok, így köteles a tanulók pénzbeli juttatását, illetve
esetleges táppénzét – az irányadó szabályok szerint – fizetni, és egyéb járandóságait – a 6. pontban
felsoroltak figyelembevételével – biztosítani.
A képzőhely tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési
idő 50 %-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses
tanulóra vonatkozóan nem érvényesítheti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. tv.(továbbiakban: Szht.) 8. § (1) bekezdésben foglaltakat, kivéve, ha
a gyakorlati képzési idő 50 %-át meghaladó átirányítás alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvény 8. § (6) bekezdése alapján a teljes gyakorlati képzés idő 5%-át kitevő tartamban gyakorlati
tananyagtartalmak szakképző iskolában történő elsajátítására kerül sor, mivel akkor az Szht. 8. § (5a)
bekezdése szerint az így megvalósuló átirányítás időtartama nem számít bele a legfeljebb 50%-os
átirányítási időtartamba.
6. Az együttműködő fél vállalja, hogy a tanulókat megillető természetbeni járandóságokat (pl.: étkezés), a
tanulók felelősségbiztosítását, a képzőhely – arra az időszakra, míg a gyakorlati képzés az együttműködő
félnél valósul meg – megtérítési kötelezettsége mellett biztosítja.
Az együttműködő fél tudomásul veszi, hogy az általa végzett gyakorlati képzésre vonatkozóan nem
érvényesítheti az Szht. 8. § (1) bekezdésben foglaltakat.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a gyakorlati képzőhely az Szth. 8. § (6) g) pontjában megjelölt
„gyakorlati képzéssel összefüggésben a teljesítési megbízottat megillető díjazást vagy az (5a)
bekezdésben meghatározott összeget”(aláhúzással jelölendő), 0 Ft azaz nulla forint összeget biztosít az
együttműködő félnek jelen megállapodásban foglalt tevékenysége ellátásáért. Ez az összeg csak a
tanulók juttatásaira, felelősségbiztosítására, az oktatók bérére, műhelyrezsire, és a szakképzés tárgyi
eszközeire használható fel.

IV. Záró rendelkezések
8. A felek a jelen megállapodást 2017. június 15-től 2017. augusztus 31-ig, határozott időtartamra kötik
meg, erre tekintettel a rendes felmondás jogát kizárják.
9. Amennyiben e megállapodás, az együttműködő fél azonnali hatályú, és kizárólag a képzőhely
mulasztására visszavezethető felmondása miatt szűnne meg, a képzőhely köteles a gyakorlati képzést
haladéktalanul folytatni, vagy arról más együttműködő fél bevonásával gondoskodni.
10. A képzőhely kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben e szerződés, a tanuló indokolt kérésére
szűnne meg, a 9. pontban írtaknak megfelelően jár el.
11. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv, az Szt., az Szht. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt írják alá.
Kelt: Kétegyháza, 2017………………..
…………………………………

…………………………………

képzőhely

együttműködő fél
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