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BMF-RH-2370/08. 

Budapest, 2008. szeptember 23. 
 
 

9/2008. Rektori Utasítás 
a szakképzési hozzájárulás támogatásokkal összefüggő főiskolai feladatok  

végrehajtásának szabályozására 
 

egységes szerkezetben az 5/2007.,  10/2002. és 2/2004. számú Rektori Utasításokkal 
 
 

I. Bevezető 
 
(1) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek a bruttó bérköltség évi 1,5 %-át 
kötelesek szakképzési hozzájárulás címén, a 2003. évi LXXXVI. törvényben (Szht.) meghatározott 
módon a szakképzés fejlesztésére fordítani. Ezen törvényi rendelkezés alapján a felsőoktatás is a 
szakképzés része – hiszen szakképzett munkaerőt bocsát ki – ezért szakképzési támogatásra jogosult. 
 
(2) A törvény végrehajtási utasításait a 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet tartalmazza. 
 
(3) Az egységes főiskolai gyakorlat kialakítása érdekében a továbbiakban ezen Rektori Utasítás hivatott 
szabályozni az egységes főiskolai teendőket. 
 
 

II. A szakképzési hozzájárulás formái 
 
(1) A gazdálkodó szervezetek a fentiekben hivatkozott törvény keretei között – a kapcsolódó rendeletek 
előírásai szerint – választhatják meg szakképzési hozzájárulási kötelezettségük teljesítésének módját. 
 
(2) A törvényi szabályozás alapján a hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek és a főiskola 
között az alábbi területeken nyílik előnyös együttműködési lehetőség: 

a) a főiskola a hozzájárulásra kötelezett szervezettel kötött fejlesztési megállapodás alapján a 
gazdálkodó szervezetektől közvetlenül kaphat anyagi támogatást, amely a gyakorlati képzés 
feltételrendszerének javítására szolgál, 

b) a hozzájárulásra kötelezettek együttműködési megállapodás keretében támogathatják a 
főiskolát a szakmai gyakorlatok megszervezésével. 
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III. A szakképzési hozzájárulással összefüggő főiskolai feladatok 

 
(1) A szakképzési hozzájárulás főiskolai szintű koordinálása a Rektori Hivatal feladata a Szakképzés-
fejlesztési és Támogatási Bizottság bevonásával. A Budapesti Műszaki Főiskolán a szakképzési 
hozzájárulással összefüggő főiskolai feladatok egységes kezelése érdekében az alábbiakat rendelem 
el: 

1. A hozzájárulás fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezetekkel folytatandó tárgyalás és az azt 
követő megállapodás előkészítése a dékán/központigazgató (továbbiakban: dékán) által 
megbízott és az együttműködésben meghatározott témakörben illetékes intézetigazgató, illetve 
a dékán által megbízott személy hatásköre. 

 
2. A megállapodást a főiskola részéről a dékán, vagy a dékán és az azt előkészítő 

intézetigazgató, vagy pedig a dékán és az általa megbízott személy írja alá. 
 
3. A Dékáni Hivatalokban biztosítani kell a megállapodások nyilvántartását. Ennek érdekében 

évenként 1. sorszámmal kezdődően és SZH megnevezéssel folyamatosan emelkedő sorszámú 
jelölést kell alkalmazni, a kar rövidítésének megadásával, pl.: SZH 1/02.KVK 

 
4. A megállapodást öt eredeti példányban kell elkészíteni, melyből 1-1 példányt a partner 

gazdálkodó szervezet, a Dékáni Hivatal irattára, továbbá az illetékes intézet igazgatója, vagy a 
dékán által kijelölt személy részére, 2 példányt pedig a főiskola Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatósága részére kell átadni. 

 
5. A pénzbeli fejlesztési támogatást a támogatásban részesített köteles az átvétel évét követően 

kezdődő év december 31-éig felhasználni. Amennyiben a fejlesztési támogatást az előbbiekben 
meghatározott határidőig nem használja fel a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek 
fejlesztésére, akkor köteles harminc napon belül a támogatás fel nem használt részét a Magyar 
Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni. 

 
6. A fejlesztési támogatás átadása és átvétele is nyilvános. A kapott fejlesztési támogatást (a 

támogató nevének, címének és a támogatás összegének megjelölésével) nyilvánosságra kell 
hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig a fejlesztési támogatásban részesített honlapján, 
melyet a tárgyévet követő második év január 31-éig a honlapon kell tartani. 

 
7. A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fejlesztési támogatásban részesített köteles a 

végrehajtás napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a fejlesztési támogatást 
nyújtó hozzájárulásra kötelezettet. 

 
8. A megállapodások megkötéséről, azok megvalósulásáról a dékán évente tájékoztatást ad a 

Kari Tanácsnak. A fejlesztések teljesítéséről a dékán megállapodás-teljesítési jegyzőkönyv 
felvételével tájékoztatja a támogatót, a megállapodásban rögzített határidőig. 

 



  
 

  

3 

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA 

Rektor 

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.     Honlap: www.bmf.hu 
Tel.: (+361) 666-5601     Fax: (+361)666-5620    E-mail: rektor@bmf.hu  

9. Minden év január 31. napjáig a dékánok jelentést készítenek a rektor részére az előző naptári 
évben kötött megállapodásokról, azok teljesítéséről. 

 
10. A Rektori Hivatal a dékánoktól kapott jelentés, valamint a gazdasági főigazgató által biztosított 

pénzügyi összesítés alapján éves összefoglaló értékelést készít a Rektori Tanács részére. 
 
11. Amennyiben valamely gazdálkodó szervezet részéről olyan megkeresés érkezik, amely nem 

egy kar, hanem a főiskola egészét érintő témakörre vonatkozik, a megkeresést a Rektori 
Hivatal részére kell megküldeni. Ebben az esetben az aláírás főiskolai szinten, a nyilvántartási 
feladatok és a beszámolási kötelezettség a Rektori Hivatal szintjén realizálódnak. 

 
12. A megállapodásokkal összefüggő pénzügyi nyilvántartások és a jogszabályokban előírt 

jelentések elkészítése a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság feladata. 
a. A fejlesztési támogatásban részesített főiskola a tárgyévet követő év március 15. 

napjáig köteles megküldeni a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 1. és 2. mellékletnek 
megfelelő adatszolgáltatását az NSZFI részére. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, 
illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén az NSZFI a 
kötelezettet, legfeljebb két alkalommal, 5 napos határidő biztosításával hiánypótlásra 
szólítja fel. A hiánypótlás nem vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a 
támogatásban részesítettel szemben a jogszabályban meghatározott 
jogkövetkezmények alkalmazására kerülhet sor. 

b. Az Szht. 4. § (5) bekezdésében és 5. § (2) bekezdés a) pontjában szabályozott 
fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított – 15. § figyelembevételével elkülönítetten 
nyilvántartásba vett – tárgyi eszköznek, illetve a fejlesztési támogatás keretében az 
Szht. 7. § (3) bekezdése szerint átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig – ingatlan 
esetében 10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia.  

 
13. A Szht. 4.§ (6) bekezdés alapján a fejlesztési támogatás felhasználásánál és annak 

elszámolásánál biztosítani kell, hogy a támogatásból a gyakorlati képzést szolgáló tárgyi 
eszközök működési költségeinek finanszírozására fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15%-a 
használható fel, továbbá a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-
fejlesztéshez, valamint a szakmai, elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok és 
gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésére a fejlesztési támogatás 5 %-a fordítható. Az így 
elkülönített, rendelkezésre álló pénzeszközök annál a karnál/központnál kerülnek 
felhasználásra, amelyiknél a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó megállapodás megkötésre 
került. 

 
(2) Amennyiben a jelen Rektori Utasítás III. fejezet (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott, és a 
Rektori Hivatal által központilag megkötött megállapodásról van szó, a felhasználható 15 % központi 
levonását követően a fennmaradó összeg kerül felosztásra az Oktatási Igazgatóság által elkészített 
súlyozott hallgatói létszámarányok alapján. 
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(3) A szakképzési hozzájárulás főiskolai felhasználásának jogi- és eljárási kérdéseiben a Rektori 
Hivatal, a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság ad részletes 
felvilágosítást. 
 
(4) A Rektori Utasításhoz a mellékelt két megállapodás tervezet mintát kell használni. 
 
(5) Ezen Rektori Utasítás és mellékletei a főiskola honlapján elérhető és onnan a szükséges mellékletek 
letölthetők. 
 
(6) Jelen Rektori Utasítást 2008. október 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rudas Imre 
 
 
 
 
Mellékletek: Fejlesztési támogatásról szóló megállapodás 
 Együttműködési megállapodás 
 Adatlap a szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatókról 
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 1. melléklet 
 Ikt.sz.: 

MEGÁLLAPODÁS 
fejlesztési támogatás nyújtására 

(felsőoktatási intézmény és szakképzési hozzájárulásra kötelezett 
gazdálkodó szervezet között) 

 
 
 
amely létrejött egyrészről a  
Cégnév: _______________________________________________________________  
Székhelye:_____________________________________________________________  
Cégjegyzék szám: _______________________________________________________  
Adószám:______________________________________________________________  
Bankszámla szám: ______________________________________________________  
Statisztikai számjel: ______________________________________________________  
Képviselő neve: _________________________________________________________  

címe: _______________________________________________________________  
elérhetősége: _________________________________________________________  

Kapcsolattartó neve: _____________________________________________________  
címe: _______________________________________________________________  
elérhetősége: _________________________________________________________  

(mint támogató, a továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről a  
 
 
Budapesti Műszaki Főiskola 
Kar 
Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. 
Adószáma: 15329839-2-41 
Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-00282840-00000000 
Statisztikai számjel: 15329839 8542 312 01 
Államháztartási egyedi azonosító szám: 230287 
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PIR törzsszám: 329837 
OM intézményi azonosító: FI38878 
Szakágazati besorolás:854200 
Képviselő neve: _________________________________________________________  

címe: _______________________________________________________________  
elérhetősége: _________________________________________________________  

Kapcsolattartó neve: _____________________________________________________  
címe: _______________________________________________________________  
elérhetősége: _________________________________________________________  

 
(mint támogatott, a továbbiakban: Intézmény) 
között az alábbiak szerinti részletezett tartalommal: 
 
1. A szerződés tárgya 

 
Támogató a Szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény 4.§ (5) bekezdése, valamint a 13/2008.  (VII. 22.) SZMM sz. rendelet 
alapján felhalmozási támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás, illetve támogatás) nyújt az 
Intézmény részére a jelen szerződésben részletesen meghatározott feltételekkel. 

 
2. A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, időtartama, 

formája, tárgyi feltételei 
 
2.0 A gyakorlati képzés célja 
 
2.1 A támogatandó szak megnevezése: ... 
 
2.2 A gyakorlati oktatás és képzés helyszíne: ... 
 
2.3 A gyakorlati oktatás és képzés időtartama: ... 
 
2.4 A támogatott gyakorlati képzés formáját, részletes tárgyi és személyi feltételrendszerét az 

Intézmény tantervei rögzítik. Az Intézmény nyilatkozik, hogy a támogatott képzés azonos a 
tantervben meghatározottal és a Támogató kérésére bármikor rendelkezésre bocsátja. 

 
2.5 A gyakorlati képzés helyszíne az Intézmény infrastrukturális keretei között létesített 

laboratóriumok. 
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2.6 A gyakorlati képzés részletes leírását, helyszínét, órakeretét valamint tárgyi feltételrendszerét 
és tartalmának leírását a főiskolai karok által leadott mellékletek tartalmazzák. 

 
2.7 A támogatott gyakorlati képzésnek a felsőoktatási törvényben előírt személyi feltételeit az 

Intézmény biztosítja.  

2.8 A fejlesztési támogatás felhasználásának és a főiskolának az erről szóló, a támogató részére 
megküldendő beszámolásának a határidejét. 

2.9 A szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszköz fejlesztést, valamint a 
szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok és gyakorlati oktatók akkreditált 
továbbképzését szolgáló programok felsorolása. 

 
 
3. Az Intézményben történő, a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló 

fejlesztések tételes felsorolása (tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülő eszköz 
megnevezése, könyv szerinti értéke, egyedi azonosító adatai) 

 
A melléklet szerint. 

 
 
4. Az Intézményben történő, a gyakorlati képzésben részesülő, érintett hallgatók szakonkénti, 

évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszáma 
 

szak évfolyam      tagozat fő 
 
 
5. A Támogató által az Szht. és a Rendelet keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás 

összege, folyósításának módja, a felhasználásról szóló beszámolás feltételei 
 

5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Támogató 
………………….. Ft  támogatást nyújt. 

5.2 A támogatás összegét a Támogató az Intézmény által, jelen szerződés alapján, jelen 
szerződés aláírásától számított 15. napon belül banki átutalás formájában teljesíti.  

5.3 A pénzbeli fejlesztési támogatást a támogatásban részesített köteles az átvétel évét követően 
kezdődő év december 31-éig felhasználni. Amennyiben a fejlesztési támogatást az előbbiekben 
meghatározott határidőig nem használja fel a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek 
fejlesztésére, akkor köteles harminc napon belül a támogatás fel nem használt részét a Magyar 
Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni. 

5.4 Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a fejlesztési támogatás átadása és átvétele is nyilvános. A 
kapott fejlesztési támogatást (a támogató nevének, címének és a támogatás összegének 
megjelölésével) nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő év január 31. napjáig a fejlesztési 



  
 

  

8 

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA 

Rektor 

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.                   Honlap: www.bmf.hu 
Tel.: (+361) 666-5601     Fax: (+361) 666-5620     E-mail: rektor@bmf.hu  

támogatásban részesített honlapján, melyet a tárgyévet követő második év január 31-éig a 
honlapon kell tartani. A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fejlesztési támogatásban 
részesített köteles a végrehajtás napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a 
fejlesztési támogatást nyújtó hozzájárulásra kötelezettet. 

5.5 Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a támogatásból beszerzett, felújított tárgyi eszköznek, 
illetve a támogatás keretében átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig – ingatlan esetén 10 
évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia azzal, hogy annak bérbeadására, 
megterhelésére, elidegenítésére csak az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód. 

5.6 Támogatott a Szht. 4.§ (6) bekezdése alapján a fejlesztési támogatási összeg legfeljebb 
15%-át a gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök működtetési költségeinek 
finanszírozására használja fel. 

5.7 Továbbá ezen támogatási összeg 5%-a a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- 
és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai, elméleti és gyakorló oktató tanárok és 
gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésére fordítható. 

 
 
6. Az Intézmény kötelezettségei a támogatott gyakorlati képzéssel kapcsolatban 
 

6.1 Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célokra és formában használja fel. 

6.2 A kapott támogatást az Intézmény köteles elkülönítetten nyilvántartani. 
6.3 Az Intézmény a tárgyévet követő év március 15-éig köteles megküldeni a 13/2004. OM rendelet 

1. és 2. számú mellékletnek megfelelő adatszolgáltatását az Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Intézet részére.  

 
 
7. A Támogató által vállalt egyéb feladatok 
 

… 
 
8. Egyéb rendelkezések 
 

8.1 Jelen szerződésben nem érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás 
teljesítése során esetlegesen felmerülő problémákat a felek egymással egyeztetik, és külön 
okiratban szabályozzák. 

8.2 A Támogató kijelenti, hogy a támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vette a 
jogszabályi, különösen az Szht. 4.§ (2) bekezdésének d) pontjában foglalt előírásokat. 
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8.3 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés alapján nyújtott támogatás 
jogszerűségét az állami adóhatóság, szerződésszerű teljesítését pedig az Oktatási 
Minisztérium ellenőrizheti. 

8.4 Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggő jognyilatkozatokat egymással 
mindenkor írásos formában közlik. 

 
8.5 A jelen szerződében nem, vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Tv. 
(Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. tv. (Szt.), és az ennek végrehajtása tárgyában kiadott többször módosított 
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) – rendelkezései az irányadók. 

 
Felek jelen szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Kelt: Budapest,_____________________ 
 
 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Támogató Intézmény 
 (p.h.) (p.h.) 
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 2.sz. melléklet 
 Ikt.sz.: 
 

Együttműködési megállapodás 
gyakorlati képzési feladatok ellátására 

 
 
1. A jelen együttműködési megállapodás a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 31.§ 
bekezdése alapján a 
__________________________________________________________________________ cég, 
(továbbiakban: gazdálkodó szervezet) és a 
 
Budapesti Műszaki Főiskola (továbbiakban: BMF) 
________________________________________________________Kara 
________________________________________________________Intézete 
között köttetett Budapesten, 200________________________napján. 
 
A felek a megállapodást 200_____________________________-ig terjedő időtartamra kötik. 
 
 
2. A gazdálkodó szervezet adatai: 
Neve: __________________________________________________________  
Székhelye: __________________________________________________________  
Telephelye: __________________________________________________________  
Telefon/fax száma: __________________________________________________________  
Cégjegyzék szám: __________________________________________________________  
Adószám: __________________________________________________________  
Bankszámla szám:  __________________________________________________________  
Statisztikai számjel: __________________________________________________________  
Képviselője neve: _________________________________________________________  
 címe: _________________________________________________________  
 elérhetősége:______________________________________________________   
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Kapcsolattartó neve: _________________________________________________________  
 címe: _________________________________________________________  
 elérhetősége:______________________________________________________   
 
3. A BMF adatai 
Budapesti Műszaki Főiskola 
______________________________________________________________ Kara 
______________________________________________________________ Intézete 
Székhelye: ______________________________________________ 
Adószáma: 15329839-2-41 
Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-00282840-00000000 
Statisztikai számjel: 15329839-8542-312-01 
Államháztartási egyedi azonosító szám: 230287 
PIR törzsszám: 329837 
OM intézményi azonosító: FI38878 
Szakágazati besorolás: 854200 
Képviselője neve: _________________________________________________________  
 címe: _________________________________________________________  
 telefon: _________________________________________________________  
Kapcsolattartó neve: _________________________________________________________  
 címe: _________________________________________________________  
 elérhetősége:______________________________________________________   
 
4. Az együttműködés célja a jelen megállapodás mellékletét képező adatlapokon nyilvántartott hallgatók 
részére a jelen megállapodás szerinti szakmai gyakorlat biztosítása: 
 
5. A gyakorlat képzésben részesülő hallgatók létszáma: 

__________________________________________________ szakonként 
__________________________________________________ évfolyamonként 
__________________________________________________ tagozatonként 
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6.  a. A tantervben szereplő szakmai gyakorlat szakmai céljának leírása  
 
 
 

b. a főiskola tantervében szereplő gyakorlati képzés időtartama: 
 
 
 
 c. a kiegészítő gyakorlati képzés aránya a hozzájárulásra kötelezettnél tanévenként: 
 
 
 
 d. a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírása: 
 
 
 
8. A BMF jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban: 
 
 
 
 
 
9. A hallgatók a 2003. évi LXXXVI. törvény és a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet hatálya alá tartozó 
juttatásai, felelősségbiztosítása, illetve szakmai és egyéb kötelezettségei: 
 
 
 
 
 
10. A vonatkozó jogszabályok keretei között a gyakorlat időtartalmával arányosan felmerülő és a 
jogszabályok kereti között elszámolható költségek, továbbá az Szht. 4. §. (2) bekezdés b)-c) pontjai 
alapján elszámolható tervezett költségek: 
 
 
 
 
11. A hallgatók foglalkoztatásának felügyelete: 
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12. A gyakorlati képzés helye, megvalósulásának formája: 
 
 
 
 
 
13. Egyéb rendelkezések 

a. A hallgatók gyakorlati oktatásával összefüggő, jelen együttműködési megállapodásban nem 
érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen 
felmerülő problémákat a Felek egymással egyeztetik, és a jelen Megállapodással azonos 
alakiságokkal rendelkező – „Fejlesztési támogatási megállapodás kiegészítése” című külön 
okiratban szabályozzák. 

b. A jelen megállapodásban nem, vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. 
(Szt.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény (Szht.), illetve ennek végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet, 
valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 
rendelkezései – az irányadóak. 

 
A Felek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Budapest,______________________ 
 
 
 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Gazdálkodó szervezet Budapesti Műszaki Főiskola 
 (p.h.) ______________ kara 
  ___________ intézete 
  (p.h.) 
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 3. sz. melléklet 
 Ikt.sz.: 

 
Adatlap 

 
 
 
A _________________________________________ (gazdálkodó szervezet) és a Budapesti Műszaki 
Főiskola között Budapesten 200_________________________-án kötött együttműködési 
megállapodás melléklete. 
 
 
A szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók adatai 
 
név: ________________________________________________________ 
születési idő: ________________________________________________________ 
anyja neve: ________________________________________________________ 
adóazonosító jele: ________________________________________________________ 
TAJ száma: ________________________________________________________ 
lakcíme: ________________________________________________________ 
 
A hallgató részére biztosított képzés OKJ szerinti száma és megnevezése: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Budapest, 200___________________________ 
 
 
 
 
 
 _______________________________ 
 adatlapot kiállította (cégszerű aláírás) 
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