
 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódja) 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.), a 

továbbiakban Egyetem, másrészről a 

«Vállalat neve» 
(«címe») 

mint a képzésben résztvevő Partner - a továbbiakban Partner - között az alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A megállapodás tárgya: 

Az Egyetem hatályos tanterve alapján: 

 hallgató neve:  .........................................................   neptun kód:  …………… 

 szül.hely, idő:  ......................................................... 

 szem.ig.szám:  ......................................................... 

 állandó lakcím:  ......................................................... 

 villamosmérnöki szak, villamosenergetika szakirány 

negyedik évfolyamos hallgató költségtérítéses kooperatív gyakorlati képzésének támogatása. 

A hallgató a képzési támogatást a beadott pályázat alapján a Partner és az Egyetem 

egyetértésével nyerte el. 

 

2. Az Egyetem feladatai: 

2.1 A negyedik évfolyamon a tantervben előírt kooperatív szakterületi tömb szerinti képzés 

teljes megszervezése, lebonyolítása: órarend összeállítása, oktatás biztosítása, 

vizsgáztatás, szakdolgozat készítés formai és tartalmi követelményeinek előírása, a 

szakdolgozat készítéséhez egyetemi konzulens biztosítása, záróvizsgák lebonyolítása. 

2.2. A hallgatók kooperatív képzéssel kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése. 

2.3. Kapcsolattartó személy megbízása 

Az intézet kooperatív képzési felelőse:      Dr. Novothny Ferenc  

 e-mail cím: novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu 

  Tel.: 666-5805 Fax: 666-5829 

Az intézet neve:  Villamosenergetikai Intézet 

 

3. A kooperáló partner feladatai, kötelezettségei: 

3.1. A kooperatív képzésben résztvevő hallgatót 2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig a 

képzés jellegének, célkitűzésének megfelelően szakmai gyakorlaton foglalkoztatja a 

következő feltételek mellett: 

 az egyetemen a beiratkozás szeptember, 

 a munkakezdés a Partnernél szeptember 1., 

 heti egy napon (hétfőn) lehetővé teszi az egyetemi oktatáson való részvételt, 

 záróvizsga időpontja villamosmérnöki szakon 2016. június utolsó hete, 

 A Partner a konkrét időpontot figyelembe véve biztosítja a hallgató számára a 

záróvizsgát megelőzően a 6 munkanapos felkészülési időt, 

 a szakmai gyakorlat vége minden hallgató számára június 30., 

 az egyetemi oktatási szünetek nem vonatkoznak a szakmai gyakorlaton lévő 

hallgatókra, ezeken a napokon is részt vesznek a szakmai gyakorlaton, kivéve azokat 

a napokat, melyeken a hallgatók az egyetemi oktatásban vesznek részt. 

3.2. 2015. október 30-ig elkészíti és megküldi az egyetemnek a hallgató szakmai 

gyakorlatának programját. 
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3.3. Javaslatot tesz a szakdolgozat témájára, biztosítja a szakmai külső konzulenst, valamint a 

szakdolgozat készítéséhez szükséges munkafeltételeket. 

3.4. A Partner tudomásul veszi, hogy a szakmai gyakorlatot végző hallgató(k) a hét egy 

napján (hétfőn) az egyetem által szervezett szakmai képzésben vesznek részt. 

3.5. Amennyiben a Partner úgy ítéli meg, hogy a képzési cél elérése a nála szakmai 

gyakorlatot végző hallgató esetében, a hallgatónak felróható okból veszélyeztetett, 

köteles azt az egyetemi kapcsolattartó személynek írásban jelezni. 

3.6. A Partner megbízottja az őszi, illetve tavaszi félév vége előtt 1-től 5-ig terjedő 

osztályzattal javaslatot tesz a hallgató gyakorlati tevékenységének minősítésére. Ezt 

december 10-ig, illetve május 10-ig e-mail-ben az Intézet kooperatív képzési felelősének, 

Dr. Novothny Ferenc igazgatóhelyettesnek (novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu) kell 

megküldeni. 

3.7. Kapcsolattartó személy a Partner részéről: 

Név: ……………………… 

Beosztás: ……………………… 

Telefonszám: ……………………… 

 e-mail cím: ……………………… 

 

4. Vegyes rendelkezések 

4.1. A képzés ideje alatt a hallgató az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. 

4.2. Amennyiben a Partner a 3.5. pont szerint jár el, az egyetem köteles a hallgató ügyét 

fegyelmi eljárás keretében - a Partner írásbeli értesítésétől számított - 2 héten belül 

kivizsgálni, melynek eredményeképpen a hallgató fegyelmi büntetésben részesülhet. 

Amennyiben a hallgatót kizárják az Egyetemről, illetve ha meghatározott időre eltiltják a 

tanulmányok folytatásától, úgy a Partnernél végzett szakmai gyakorlatot tovább nem 

folytathatja. Ebben az esetben az egyetem a befizetett támogatási összeg időarányos 

részét visszautalja a Partnernek. 

4.3. A Partner a képzés ideje alatt jogosult a hallgatóval a hatályos jogszabályok szerint 

tanulmányi szerződést, munkaszerződést, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyt létesíteni. Ennek keretében a Partner jogosult a hallgatóval szemben olyan 

rendelkezéseket kikötni, amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha a képzés a hallgatónak 

felróható okból szakad meg. 

 

……………., 2015. ............................. 

 

 ÓE KVK részéről: Partner részéről: 

 

 

 

……………………… ……………………… ………………………….. 

 Dr. Kádár Péter Dr. Lendvay Marianna <név> 

 intézetigazgató dékánhelyettes <beosztás> 

Villamosenergetikai Intézet  <cég neve> 

 

 

 P.H. P.H. 
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Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Villamosenergetikai Intézet 

Dr. Novothny Ferenc egyetemi docens 

1034 Budapest, Bécsi út 94-96/a. 

Postacím: 1431 Budapest 8., Pf. 112. 

 

 

Kötelezettségvállalás 

 

Értesítjük, hogy a  «Vállalat» «vállcím»  az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán 

Villamosmérnöki Karának (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) költségtérítéses kooperatív 

képzését az alábbi területeken kívánja támogatni: 

 

1. Szakmai képzésben való részvétel: szakdolgozati témák kiírásával és konzultálásával, 

valamint szakmai gyakorlat biztosításával Intézményünkben. 

 

2. Vállaljuk továbbá, hogy a 10 hónapig tartó képzést 1.100.000.-Ft-tal, azaz Egymillió-

egyszázezer forinttal támogatjuk: 

az egyetem számlájára történő átutalással, számlával, az alábbiak szerint:  

(* a választott utalási mód aláhúzandó) 

 

egy összegben* 2015. szeptember 1-ig             vagy 

  

két egyenlő részletben*  

 

2015. szeptember 1-ig  

2016. február 1-ig 

 

Az Óbudai Egyetem számlaszáma: MÁK 10032000-00291350-00000000 

 

 

………….., 2015. ………………………… 

 

 

 ……………………………… 

 P.H. «aláíró neve, beosztása» 

 ……………………………… 

 «cég adószáma» 
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Címzett: 

Kandó Alapítvány, Közhasznú jogállású szervezet 

1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. 

Adószám: 19675338-1-42 

MKB: 10300002-20332985-70073285 

 

Adományozó levél 

 

A «Vállalat» («vállcím») értesíti a Kandó Alapítványt, hogy 1.150.000. Ft, azaz Egymillió-

egyszázötvenezer forint támogatásban részesíti.  

 

A támogatás célja: az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának 

költségtérítéses, kooperatív képzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás. 

 

A támogatás összegét „kooperatív képzés támogatása” megjelöléssel átutaljuk az alapítvány 

számlájára  

 egy összegben*  2015. szeptember 1-ig   vagy: 

 két egyenlő részletben* 2015. szeptember 1-ig 

2016. február 1-ig 

 

* A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

 

………….., 2016. ………………………… 

 

 

 

 ............................................... 

 «aláíró neve, beosztása» 

  

 P.H. ................................................ 

 telefonszám 

 

 ................................................ 

 cég adószáma 


