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2/2011. számú Gazdasági Főigazgatói Utasítás 
 

- a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások 
nyilvántartásáról és felhasználásáról - 

 
 

1.§ Személyi hatály: 
Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem minden közalkalmazottjára. 
 
2.§ Tárgyi hatály: 
(1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a fejlesztési megállapodás keretében fogadott szakképzési 
támogatásokra. 
 
(2) Fejlesztési megállapodás köthető a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (SZht.) alapján 

- felsőfokú szakképzés; 
- gyakorlatigényes alap- és mesterképzés támogatására (289/2005. Korm. rendelet). 
Közoktatási egység 2008. augusztus 7-től csak térségi integrált képzési központon (TISZK) 
keresztül fogadhat támogatást. 

 
 
3.§(1) Fejlesztési támogatás a gyakorlati képzés feltételeit javító  

- tárgyi eszköz beszerzésre 
- tárgyi eszköz átvételére, 
gyakorlati képzés megszervezésére nyújtható. 

 
(2) A tárgyi eszköz beszerzésre kapott támogatás az alábbiak szerint használható fel:  
A gyakorlati képzés támogatását szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására a 
fejlesztési támogatás 15 %-a, továbbá a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és 
taneszközfejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók 
és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5%-a használható fel.  
 
(3) Tárgyi eszköz átvétele esetén a fejlesztési megállapodáshoz mellékelni kell az átadásra kerülő tárgyi 
eszköznek az átadó számviteli nyilvántartásában szereplő dokumentum másolati példányait az átadó 
cégszerű aláírásával hitelesítve. 
 
4.§ A fejlesztési megállapodásnak a támogató és a támogatott aláírásán kívül tartalmaznia kell a 
Gazdasági Főigazgatóság szakmai, a gazdasági és jogi ellenjegyzését is.  
 
 
5.§  (1) A fejlesztési támogatás a tárgyév december 31. napjáig nyújtható. 
 
(2) Amennyiben a Támogató által december 31. napján átutalt támogatás a tárgyévet követő év január 5. 
napjáig nem érkezik meg a PTE célelszámolási bankszámlájára, a PTE a támogatást nem fogadja be, azt 
visszautalja a Támogatónak.  
 
(3) Az egyetemi szinten kapott támogatások összessége nem haladhatja meg a költségvetési törvényben 
meghatározott a szakképzési évfolyamon történő szakmai gyakorlati képzésre megállapított közoktatási 
kiegészítő hozzájárulás fajlagos összegének kétszeresét.  
 
(4) A kapott támogatás érvényes (minden aláírást tartalmazó) szerződés meglétével és az összegnek a PTE 
célelszámolási számlájára való beérkezését követően válik lehívhatóvá az érintett szervezeti egység 
részéről.  
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6.§. (1) A fejlesztési támogatást felhasználó szervezeti egység köteles az átvétel évét követő év augusztus 
31. napjáig, indokolt esetben szeptember 30-ig felhasználni a szakképzési támogatást. Csak a kifizetett 
számla jelenti a felhasználást.  
 
(2) A PTE Gazdasági Főigazgatósága ezt követően december 31. napjáig elvégzi az jogszabályban előírt 
adminisztrációs és pénzügyi teendőket a felhasználás igazolása tekintetében. . 
 
(3) A szakképzési hozzájárulásból megvalósuló beszerzések esetén a számlán fel kell tüntetni a következő 
utalást: „beszerzés szakképzési hozzájárulásból”  
 
(4) Ha a Támogatott (PTE) a fejlesztési támogatás felhasználását december 31. napjáig nem tudja igazolni, 
a fel nem használt részt köteles a felhasználási kötelezettséget követő évben az NSZFI Munkaerőpiaci Alap 
előirányzat felhasználási keretszámlájára befizetni. A befizetésnek január 31. napjáig kamatmentesen tehet 
eleget. 
 
7.§  Ha a fejlesztési támogatást a Támogatott nem a Szht. és a végrehajtásáról szóló rendelet szerint fogadja, 
vagy az nem a jogszabályoknak megfelelően kerül felhasználásra, illetőleg nem vagy csak részben 
teljesíti a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a fejlesztési támogatás egészét vagy a nem megfelelően 
felhasznált részét a támogatás átvételének napjától a visszafizetés napjáig számított kamattal (mindenkori 
jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese) növelt összegben kell visszafizetni az NSZFI 
Munkaerőpiaci Alap előirányzat felhasználási keretszámlájára. 
 
8.§ (1) Adott évre fejlesztési megállapodás csak akkor köthető, ha a megelőző évben kapott támogatások 
vonatkozásában a Támogatott a fel nem használt támogatások (támogatásrészek) befizetését január 31. 
napjáig; illetőleg a kötelező adatszolgáltatást március 15. napjáig teljesítette. 
 
(2) Amennyiben a támogatást felhasználó szervezeti egység a 6.§ (1) bekezdés szerinti kötelezettségét nem 
teljesítette, a fel nem használt támogatásról a szervezeti egység gazdasági vezetője a következő év január 
20. napjáig köteles értesíteni a Gazdasági Főigazgatóságot. 
 
(3) A fejlesztési támogatásokról a Gazdasági Főigazgatóság a tárgyévet követő év március 15. napjáig 
köteles a 13/2008. SZMM rendelet 1.és 2. számú mellékletei szerinti adatszolgáltatást teljesíteni a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőtt képzési Intézet (NSZFI) felé. 
 
 
(4) Az adatszolgáltatás alapja a szerződések analitikus nyilvántartása, amelyet a 4.§ szerinti 
ellenjegyzéseket követően a Gazdasági Főigazgatóságon a szakmai ellenjegyző vezet.  
 
9.§(1) Elkülönítetten kell nyilvántartani a szakképzési hozzájárulási bevételből beszerzett tárgyi 
eszközöket, a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztésnek, valamint a 
szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált 
továbbképzésének költségeit. 
 
(2)A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a fejlesztési támogatás és megvalósításának dokumentumait: 

o fejlesztési megállapodás és a pénzügyi teljesítés, 
o tárgyi eszköz beszerzést igazoló számla,  
o tárgyi eszköz átvételi jegyzőkönyv, 
o tárgyi eszköz karton, 
o elszámolt működtetési költségek, 
o tananyag és taneszközfejlesztés, 
o akkreditált továbbképzések felsorolása és költségei. 
 



 

Gazdasági Főigazgatóság 

 3
 

 

(3) A nyilvántartásért a támogatásban részesített kar gazdasági vezetője a felelős. 
 
10.§ (1) A fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított – elkülönítetten nyilvántartásba vett – tárgyi 
eszköznek, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszköznek legalább 5 évig – ingatlan esetén 
10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. 
 
(2) A tárgyi eszköz csak a Gazdasági Főigazgatóság közvetítésével az NSZFI előzetes írásbeli engedélyével 
terhelhető meg. 
 
(3) A tárgyi eszköz csak a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folytató intézmény tanrendjében 
meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe. 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Fejlesztési megállapodás szakképzési támogatás fogadására minta 
2. sz. melléklet: Fejlesztési megállapodás tárgyi eszköz átvételére minta 
3. sz. melléklet: Fejlesztési megállapodás gyakorlati képzés megszervezésére minta 
4. sz. melléklet: Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 
 
 
 
Pécs, 2011. január 
 
 
 
                                                                                            Krutki Józsefné dr. 
                                                                                  gazdasági főigazgató helyettes 
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1. sz. melléklet 
Fejlesztési megállapodás  

 
Mely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Szht.) és a 13/2008.(VII.22.) SZMM rendelet 
(továbbiakban: SZMM rendelet) alapján, a gyakorlati képzési helyek fejlesztésének tárgyában. 

 
 

A megállapodó felek adatai: 
A támogatást adó, hozzájárulásra kötelezett (továbbiakban: Támogató): 

• Neve (cégneve): 
• Székhelye: 
• Adószáma: 
• Statisztikai jele: 
• Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma/nyilvántartási száma:  
• Bankszámla száma: 
• Képviseletre jogosult: 
• Kapcsolattartó: 

A támogatást kapó felsőoktatási intézmény (továbbiakban: Támogatott): 
• Neve: Pécsi Tudományegyetem (………………….szervezeti egység) 
• Székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.  
• Adószáma: 15329798-2-02 
• Bankszámla száma: MÁK 10024003-00282716-32000009 
• Statisztikai jele: 15329798-8542-312- 02 
• OM azonosító (nyilvántartási szám): FI 58544 
• Képviseletre jogosult: 
• Kapcsolattartó: 

 
 
1.) A Támogató az Szht. törvény 4 § (5) bekezdése, az 5 § (2) bekezdés a) pontja, valamint a törvény 
végrehajtásáról szóló SZMM rendelet figyelembevételével …………….. forint, azaz………………… 
forint fejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére. A támogatott szak, szakképesítés  
megnevezését, a gyakorlati oktatási képzés helyszínét, időtartamát, valamint a tárgyévben a támogatott 
gyakorlati képzésben érintett hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, létszámát az 1. és 2. számú 
mellékletek tartalmazzák.  
 
2.) a) A támogatásban részesített gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztések 
eszközönkénti tételes felsorolását, a várható bekerülési költséget, valamint a működtetési költséget, 
mely a támogatás legfeljebb 15%-a lehet, a 3. számú melléklet részletezi. 
      b) A szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztést, valamint a 
szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók 
akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolását a 4.számú melléklet tartalmazza. 
 
3.) A Támogató: 

a) a támogatást …………………..napjáig utalja át  a Pécsi Tudományegyetem 10024003-
00282716-32000009 számú, a támogatás elkülönített kezelésére szolgáló célelszámolási 
forintszámlájára; 

b) kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette az Szht.  5. 
paragrafusában meghatározott mértéket. 

c) az a), b) pontban meghatározottakon túl egyéb kötelezettséget nem vállal. 
4.) A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy: 
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a) a támogatást a 3. számú mellékletben felsorolt tárgyi eszközök beszerzésére fordítja és az 1. 
számú melléklet szerinti gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítására használja; 

b) a beszerzés, beruházás során betartja közbeszerzési törvény előírásait. A támogatást, és a 
beszerzett, felújított tárgyi eszközöket az SZMM rendelet 17. paragrafusában előírtak szerint 
tartja nyilván, betartja az SZMM rendelet 18. paragrafusában foglaltakat; 

c) a támogatást legkésőbb 2011. év december 31.-ig felhasználja; 
d) a fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a Támogatót, a végrehajtást követő 30 napon belül 

írásban tájékoztatja; 
e) az SZMM rendelet 17 § (4) bekezdésében előírt közzétételi, és az SZMM rendelet 17. § (7) 

bekezdésében szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tesz; 
f) a támogatásból beszerzett, létrehozott tárgyi eszközön a hozzájárulásra kötelezett nevét, mint 

támogatóét feltünteti. 
 
5.) A Támogatott nyilatkozik, hogy a fejlesztési megállapodásban szereplő képzések az Szht.1 § (1) c), 
és a 19 §  (1) b), felnőttképzés esetén a 1 §  a), és a 19 § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a  
289/2005. (XII.22.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelnek. 
 
6.) A fejlesztési megállapodás csak az 1.-4. számú mellékletekkel együtt érvényes.  
 
7.) A fejlesztési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Szht, a végrehajtására kiadott 
SZMM rendelet, Ptk., valamint az ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak.  
 
8.) A fejlesztési megállapodás 4 eredeti példányban készült. 
 
9.) A megállapodással kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, 
eredménytelen tárgyalás esetén pedig kikötik a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
10.) A fejlesztési megállapodást a Támogató és a Támogatott képviselői, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt írták alá. 
 
 
 
Pécs,  

 Támogató  Támogatott 
 (név, aláírás)  (név, aláírás) 

 
 
A szerződést szakmailag ellenjegyzem: 

  

Pécs,   Hegyi Moszlovác Dalma 
  ügyvivő szakértő 
A szerződést gazdaságilag ellenjegyzem:   
Pécs,   Krutki Józsefné 
  gazdasági főigazgató helyettes 
A szerződést jogilag ellenjegyzem:   
Pécs,   Dr. Barkasziné Dr. Takács Katalin   
  jogász 
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 2 .sz. melléklet                                    
Fejlesztési megállapodás 

 
Mely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI: törvény (továbbiakban: Szht.) és a 13/2008.(VII.22) SZMM rendelet 
(továbbiakban: SZMM. rendelet) alapján, a gyakorlati képzési helyek fejlesztésének tárgyában. 

 
A megállapodó felek adatai: 
A támogatást adó, hozzájárulásra kötelezett (továbbiakban: Támogató) adatai: 

• Neve (cégneve): 
• Székhelye: 
• Adószáma: 
• Statisztikai jele: 
• Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozó igazolványszáma/nyilvántartási száma: 
• Bankszámla száma: 
• Képviseletre jogosult: 
• Kapcsolattartó: 

A támogatást kapó felsőoktatási intézmény (továbbiakban: Támogatott) 
• Neve: Pécsi Tudományegyetem (………………….szervezeti egység) 
• Székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
• Adószáma: 15329798-2-02 
• Bankszámla száma: MÁK 10024003-00282716-32000009 
• Statisztikai jele: 15329798-8542-312- 02 
• OM azonosító: FI 58544 
• Képviseletre jogosult: 
• Kapcsolattartó: 
 

1.) A hozzájárulásra kötelezett az Szht. törvény 7 § (3) pontja, valamint a törvény végrehajtásáról 
szóló SZMM rendelet alapján…………..Ft, azaz ………….. forint értékű tárgyi eszközt ad át a 
Támogatott részére. A tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti azonosító adatait és egyedi értékét a 3 
számú melléklet részletezi. A támogatott szak, szakképesítés megnevezését, a gyakorlati képzés célját 
tartalmának részletes leírását, helyszínét, időtartamát, valamint a támogatott gyakorlati képzésben 
részesülő hallgatók szakonkénti évfolyamonkénti létszámát az 1. 2. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
2.) A Támogató: 
 

a) a tárgyi eszközt, valamint az átadott eszköznek a Támogató számviteli nyilvántartásaiban 
szereplő dokumentumainak hitelesített másolatait legkésőbb 2011. december hó 31. napjáig 
adja át a Támogatott részére; 

b) kijelenti, hogy az átadott eszköz értékénél figyelembe vette az Szht. 5. paragrafusában 
meghatározott mértéket; 

c)  az a), b) pontban meghatározottakon túl egyéb kötelezettséget nem vállal. 
 
3.)  A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy: 
 

a) Az átvett eszközöket az 1. számú mellékletben részletezett szakképzéshez tárgyi 
feltételeinek javításához használja, valamint az SZMM rendelet 17. paragrafusa alapján 
tartja nyilván; 

 
b) A tárgyi eszköz működtetéséről a 2011. december 31. napjáig a hozzájárulásra 

kötelezettet írásban tájékoztatja; 
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c) Az SZMM rendeletben szabályozott adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre 
eleget tesz; 

d) Az átadott tárgyi eszközön a hozzájárulásra kötelezett nevét, mint támogatóét feltünteti. 
 

4.) A Támogatott nyilatkozik, hogy a fejlesztési megállapodásban szereplő szakképzések a Szht.1 § (1) 
c) és a 19. § (1) b), felnőttképzés esetén az 1. § a) és a 19. § (1) a) pontjában valamint a 289/2005. 
(XII.22.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelnek. 
 
5.) A fejlesztési megállapodás csak az 1-3 mellékletekkel valamint az átadásra kerülő tárgyi eszközök 
a hozzájárulásra kötelezett nyilvántartásában szereplő hitelesített, az átadó cégszerű aláírásával ellátott 
dokumentumainak másolataival együtt érvényes.  
 
6.) A fejlesztési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Szht, a végrehajtására kiadott 
SZMM rendelet, a Ptk., valamint az ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 
 
7.) A fejlesztési megállapodás 4 eredeti példányban készült. 
 
8.) A megállapodással kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, 
eredménytelen tárgyalás esetén pedig kikötik a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
9.) A fejlesztési megállapodást a Támogató, és a Támogatott képviselői, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt írták alá. 
 
 
 
 
Pécs,  

 Támogató  Támogatott 
 (név, aláírás)  (név, aláírás) 

 
 
A szerződést szakmailag ellenjegyzem: 

  

Pécs,   Hegyi Moszlovác Dalma 
  ügyvivő szakértő 
A szerződést gazdaságilag ellenjegyzem:   
Pécs,   Krutki Józsefné 
  gazdasági főigazgató helyettes 
A szerződést jogilag ellenjegyzem:   
Pécs,   Dr. Barkasziné Dr. Takács Katalin  
  jogász 
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3. sz. melléklet 
Megállapodás  

 
Mely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. Törvény (továbbiakban: Szht.) és a 13/2008.(VII. 22.) SZMM rendelet 
(továbbiakban SZMM rendelet) alapján, a gyakorlati képzési megszervezése tárgyában. 

 
A megállapodó felek adatai: 
A támogatást adó, hozzájárulásra kötelezett (továbbiakban: Hozzájárulásra kötelezett): 

• Neve (cégneve): 
• Székhelye: 
• Adószáma: 
• Statisztikai jele: 
• Cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói igazolvány száma: 
• Bankszámla száma: 
• Képviseletre jogosult: 
• Kapcsolattartó: 

A támogatást kapó felsőoktatási intézmény (továbbiakban: Intézmény): 
• Neve: Pécsi Tudományegyetem (………………….szervezeti egység) 
• Székhelye: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 
• Adószáma: 15329798-2-02 
• Bankszámla száma: MÁK 10024003-00282716-32000009 
• Statisztikai jele: 15329798-8542-312- 02 
• OM azonosító (nyilvántartási szám): FI 58544 
• Képviseletre jogosult: 
• Kapcsolattartó: 

 
1.) A Hozzájárulásra kötelezett az Szht. törvény 4 § (1) bekezdése, valamint végrehajtására kiadott 
SZMM rendelet figyelembevételével vállalja, hogy az intézmény tantervében szereplő gyakorlati 
képzést megszervezi és lebonyolítja, és átadja mindazokat az ismereteket, melyek az érintett szakma 
elsajátításához szükségesek. 
 
2.) A gyakorlati képzésben részesülő hallgatók szakképesítésenkénti, szakonkénti, évfolyamonkénti, 
tagozatonkénti létszámát, valamint a hallgatók személyi adatait az 1. számú melléklet részletez. 
 
 
3.) Az Intézmény szakmai programjában, tantervében szereplő gyakorlati képzés időtartamát, valamint 
a kiegészítő gyakorlati képzés arányát a hozzájárulásra kötelezettnél tanévenként a 2. számú melléklet 
részletezi. 
 
4) A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek leírása: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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5.) Az Intézmény: 
 

a) Biztosítja a hallgatók elméleti képzését. 
b) Jogosult a gyakorlati képzést ellenőrizni. 
c) Nyilatkozik, hogy a gyakorlati képzés, annak időtartama, és kredit értéke a képesítési 

követelményekben, illetve a szakmai és vizsgakövetelményekben, vagy az intézmény 
tantervében szerepel. 

 
6) A Hozzájárulásra kötelezett: 
 

a) Vállalja, hogy a gyakorlati képzés keretében átadja mindazokat az ismereteket, amelyeket a 
szakma képesítési követelményei meghatároznak. 

b) A jelen megállapodás folyó gyakorlati képzés keretében biztosítja a gyakorlati képzési 
területeket, a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, a gyakorlati képzéssel 
összefüggő munkavédelmi oktatást, szociális helyiségeket, tisztálkodási eszközöket. A 
gyakorlati képzés időtartama alatt gondoskodik a hallgatók rendszeres orvosi 
felülvizsgálatáról. 

c) Gondoskodik a hallgatók felügyeletéről. 
d) A gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan oktatót alkalmaz, aki rendelkezik a 

megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves szakmai gyakorlata van és 
büntetlen előéletű. 

e) A napi képzési idő, és pihenőidő tekintetében a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat 
betartja. 

f) A hallgatóktól a gyakorlati oktatásért pénzt nem kér, nem fogad el. 
g) Kijelenti, hogy az Intézmény képesítési követelményeiben, illetve szakmai 

vizsgakövetelményeiben, tantervében a gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezéseket 
megismerte. 

 
7) A gyakorlati képzés helyszíne, formája a tanulók, illetve a hallgatók felügyeletéről gondoskodó 
személy:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
8) A hallgatók által a gyakorlati képzés időtartama alatt létrehozott termék, produktum a 
Hozzájárulásra kötelezett tulajdonát képezi. 
 
9) Amennyiben a jelen megállapodás időtartama alatt átszervezés, megszűnés miatt a Hozzájárulásra 
kötelezett a gyakorlati képzést megszünteti - az intézmény véleményének kikérésével, javaslatainak 
figyelembevételével - közreműködik a hallgatók más munkáltatóhoz történő áthelyezésében. 
 
10) A Hozzájárulásra kötelezett a jelen megállapodás alapján biztosított tárgyi, személyi feltételek 
esetleges változásáról az Intézményt tájékoztatja. 
 
11) A Hozzájárulásra kötelezett a hallgatóknak az alábbi juttatásokat biztosítja: 

a) Kedvezményes étkeztetés. 
b) Az évközi valamint a szorgalmi idő befejezését összefüggő gyakorlati időre a 

jogszabályokban előírt díjazást. 
c) Tisztálkodási eszközöket. 
d) Munka és védőruházatot. 
e) A gyakorlati képzés időtartamára a felelősségbiztosítást, melynek tényét az Intézmény felé 

igazol. 
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12) A gyakorlati képzéssel összefüggő, a gyakorlat időtartamával arányosan felmerülő és a 
jogszabályok keretei között elszámolható egyéb költségek, továbbá az Szht 4. § (2) bekezdése b)-c) 
pontjai alapján elszámolható tervezett 
költségek:………………………………………………………………………………………………... 

 
13) A hallgatók főbb kötelezettségeire – az általános szabályokon túl- a Felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény előírásai az irányadóak.  
 
14.) A megállapodás csak az 1 és 2. számú mellékletekkel együtt érvényes.  
 
15.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Szht, a végrehajtására kiadott SZMM 
rendelet, a Ptk., valamint, az ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak.  
 
16.) A megállapodás 4 eredeti példányban készült. 
 
17.) A megállapodással kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, 
eredménytelen tárgyalás esetén pedig kikötik a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
18.) A fejlesztési megállapodást a Hozzájárulásra kötelezett és az Intézmény képviselői, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 
 
 
Pécs,  
 

 Hozzájárulásra 
kötelezett 

 Intézmény 

 (név, aláírás)  (név, aláírás) 
 
 
 
 
 
A szerződést szakmailag ellenjegyzem: 

  

Pécs,   Hegyi Moszlovác Dalma 
  ügyvivő szakértő 
 
A szerződést gazdaságilag ellenjegyzem: 

  

Pécs,   Krutki Józsefné 
 
 

 gazdasági főigazgató helyettes 

A szerződést jogilag ellenjegyzem:   
Pécs,   Dr. Barkasziné Dr. Takács Katalin  
  jogász 
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4. sz. melléklet 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 

• 2003. évi LXXXVI. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról 

• 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. Törvény végrehajtásáról 

• 2009. évi XLIV. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv és az ezzel összefüggő egyes törvények 
módosításáról 

• 1993. évi LXXVI. Törvény a szakképzésről 
• 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 
• 289/2005 (XII.22.) Kormány rendelet a felsőoktatás alap- és mesterképzéséről, valamint a 

szakindítás eljárási rendjéről 
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

 


