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Bevezetés
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara a TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009-es számú, „A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris
képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat keretében, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére vállalta a duális felsőoktatás
standardizálásában való közreműködést.
A projekt fő célja a Pécsi Tudományegyetem műszaki területén a duális képzéshez
kapcsolódó szervezeti és működési feltételek meghatározása, a képzésben közreműködők
számára az átláthatóság megteremtése. Célunk továbbá a képzéshez kapcsolódó feladatok
tekintetében a duális képzésben résztvevő vállalatok számára teljes körű segítség nyújtása, a
bekapcsolódás feltételeitől, a hallgatók diplomához jutásáig tartó folyamat végigkövetésével,
a tennivalók és a szabályok összegyűjtésével és összefoglalásával, valamint a különböző
magyarországi példák bemutatásával.
A projekt keretében készült el a Vállalatai Fehér Könyv – a duális Építőmérnök BSc.
képzéshez című kiadvány, mely a Építőmérnök BSc duális képzéshez kapcsolódó
standardokat tartalmazza.

A Fehér Könyvek rendszere, célja
A Fehér könyvek rendszere
A fentiekben ismertetett projekt keretében szakonként elkészült 3 olyan ajánlásokat és
szabályokat összefoglaló Fehér Könyv, amelyek tartalma segíti a duális képzésben résztvevők
összehangolt, sikeres együtt munkálkodását.
A Fehér könyvek rendszere a felsőfokú duális képzés standardizálását valósítja meg. Minden
a duális képzésben akkreditált szak esetén 3-3 Fehér Könyv készült, amely segíti és
támogatja:




a vállalati szereplőket - Vállalati Fehér Könyv
a felsőoktatási intézményeket - Intézményi Fehér Könyv
a duális képzésre jelentkező hallgatókat - Hallgatói Fehér Könyv

eligazodni a duális képzésben való szerepvállalásukhoz kapcsolódó szabályrendszerben.
A Fehér Könyvek célja, a duális képzés minden résztvevője számára teljes körű tájékoztatást
nyújtani a duális képzés magyarországi törvényi szabályozóiról, a duális képzési
folyamatokról, a közös projekt sikeréhez vezető tennivalókról, a partnerek működési
sajátosságairól, a kapcsolódási pontokról. Ezeket az információkat mindhárom kategóriába
tartozó Fehér Könyv tartalmazza. A Fehér Könyvek mellékleteként rendelkezésre bocsájtjuk a
törvényi előírásokban meghatározott dokumentumok, szerződések mintapéldányait, valamint
a Építőmérnök BSc szakot indító felsőoktatási intézmények elérhetőségeit.
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Az egyes Fehér Könyvek főbb tartalmi elemeit az 1. számú ábra mutatja:

1. ábra: A Fehér Könyvek rendszere
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A Fehér Könyvek célja:
A duális képzésben részvevők célja közös, de az egyes szakmák esetén a megvalósításban
vannak eltérések, ezért minden duális képzési formában induló felsőoktatási szak esetében
készült útmutató Fehér Könyv a vállalati partner, a hallgató és a felsőoktatási intézmény
számára.
Célul tűztük ki továbbá a fejlesztési irányoknak, a duális képzés működési szabályainak,
folyamatainak, az egyes szereplők feladatainak a meghatározását.
A Fehér Könyvek rendszere azzal a nem titkolt szándékkal készült, hogy a duális képzés
minden szereplője megismerje a partnerek működésének elvét, az általuk használt fogalmakat,
szabályozókat. Pontos információt kapjon a képzésben elfoglalt helyére, szerepére
vonatkozóan. Egyértelműen tájékozódjon a képzés menetéről és a kapcsolódási pontokról.
Ennek megfelelően a Fehér Könyvek mindegyike biztosítja az adott szegmens számára a
magyarországi duális képzéssel kapcsolatos ismereteket, információkat a képzés bevezetésére
és működtetésére vonatkozóan.
Az elkészült Fehér Könyvek az adott szakhoz, esetünkben a Építőmérnök BSc. szakhoz
kötődő hasznos ismeretek átadását is hivatottak teljesíteni.
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A duális képzés szervezeti és irányítási alapelvei
A duális felsőfokú képzés alapelvei a Duális Képzési Tanács meghatározásában
A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint „duális
képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési
területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó
mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti
követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés
módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek
között, minősített szervezetnél folyik”
A duális képzés tehát, a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája,
amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi
tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a
megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati
ismereteit és erősítik kultúráját. A duális képzés esetében a közreműködő vállalat előre
meghatározott módon a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve,
formálisan is oktatja a hallgatókat a képzés során. E képzési rendszer segítségével olyan
munkaerő kerül ki a felsőoktatásból, amely azonnal, több éves továbbképzés, és további
anyagi ráfordítás nélkül képes belépni a munka világába. Ezáltal gyors és hatékony eszköz a
minőségi munkaerőhiány kezelésére.
A duális Építőmérnök BSc képzés irányítási alapelvei
 A képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet minőségi auditálása folyamatos.
 A részt vevő oktatók erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, a vállalati
szakemberek részvétele a felsőoktatási modulokban ajánlott. (lásd: A vállalati
partnerek kapcsolódási pontjai c. fejezet)
 A duális képzési folyamat előnye, hogy a részt vevő építőipari vállalatok közvetlenül
elérik a képzésben részt vevő hallgatókat, továbbá az együttműködés alkalmas a
hallgatók integrálására a vállalati szervezetbe, kultúrába és folyamatokba.
 A duális képzésben részt vevő építőmérnök hallgatók tanulmánya két szakaszra
bontható. A tanulmányi időszak intézményi szakaszában a nem duális képzésben
részvevő nappali munkarendű hallgatókkal együtt végzi tanulmányait. Ezt követi a
vállalati szakasz, amikor aktív részese a vállalati gyakorlati képzésnek. A vállalati
szakaszban hallgatói munkavállalóként elvégzi a rá bízott feladatokat, részt vesz a
projektek kidolgozásában.
 A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket
és munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók.
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 Egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért a
hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet. Mértéke legalább hetente a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka.
 A vállalati gyakorlatok szervezésében részt vevő oktatók, mentorok megfelelő
elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, illetve képesek a hallgatók szakmai
és munkavégzési kultúra terén megvalósuló fejlődését támogatni.
 A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a
hallgató és a vállalat is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi
előírásai figyelembe vételével.
A duális Építőmérnök BSc képzés struktúrájának alapelvei
A duális képzés a felsőoktatás és az ipar által közösen felügyelt képzés. Az építőmérnök
hallhatók elméleti, általános gyakorlati képzéséről és ezek számonkéréséről, értékeléséről a
felsőoktatási intézmény gondoskodik. Az építőipari szakmai duális partnervállalatok a szakma
specifikus gyakorlati ismeretekre, szervezeti folyamatokra, szabványokra, a munkavégzéssel
kapcsolatos előírásokra, a vállalati szemlélet kialakítására és ezek számonkérésére,
értékelésére specializálódnak.

2. ábra: A munkamegosztás alapelvei
Forrás: „A Kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a
nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában” projekt TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019
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Alapelvek:
 A duális Építőmérnök BSc képzésben a felsőoktatási elméleti és a vállalati speciális
gyakorlati képzés időben és tartalmilag összhangban valósul meg. A vállalati
gyakorlat anyagát a felsőoktatásban megszerzett elméleti anyagra kell építeni a teljes
képzési időben.
 A duális Építőmérnök BSc tananyag összeállításának alapja a kormányzat által
jóváhagyott, az Építőmérnök BSc szakra vonatkozó képzési kimeneti követelmény, a
szerződött felsőoktatási intézmény által összeállított mintatanterv és a felsőoktatási
intézmény és a vállalati partner által közösen összeállított vállalati gyakorlati képzési
terv. Ennek a három dokumentumnak egymással összhangban kell lennie.
 A duális tananyag összeállításához szükséges a duális Építőmérnök képzés
módszertani koncepciójának kidolgozása. Ami nem más, mint a felsőoktatási
intézmény és a vállalati partner együttműködésének alapját adó módszertan
meghatározása, melynek során a duális képzésben részt vevő hallgató végzettségéhez
szükséges képzési elvárások kerülnek rögzítésre. A módszertan kidolgozásánál
tekintettel kell lenni az alábbiakra:


Az elméleti képzés anyaga a hagyományos és a duális rendszerű képzésben
főszabályként azonosak (megjegyzés: a rendelkezések 10%-os eltérést
engedélyeznek a két képzési rendszer mintatantervében. Ez lehetőséget biztosít
a vállalat-specifikus elméleti ismeretek átadásra is a képzés során).



A gyakorlati képzés anyagai a duális képzési specifikumnak megfelelőek. Ezek
a specialitások a vállalati partnerrel együttműködve a képzési kimeneti
követelményeknek megfelelően kerülnek kiírásra.

 A vállalatnál eltöltött időszak tartalmilag tematikusan öt fő területre bontható:


„Puha készségek”, munkavédelem, munkakultúra fejlesztése a vállalatnál



Speciális gyakorlati feladatok megismerése, ellátása a vállalatnál



Hallgatók bevonása a konkrét „üzemi” gyakorlatba



Önálló munkavégzés képességének kialakítása pl. projekt jellegű feladatok
kapcsán



Szakdolgozati téma kidolgozása, konzultálása
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A duális Építőmérnök BSc képzés célrendszere
A kormányzat célja a duális képzések felsőoktatásba való bevezetésével a gazdasági és a
társadalmi elvárások összehangolása.
A gazdaság elvárásai:
 az akadémiai félévekben megszerzett erős elméleti alapozás azonnal kerüljön
gyakorlati alkalmazásra a partner vállalatoknál,
 a szakmai elméleti ismeret mellett a hallgatók a vállalatnál elmélyítendő képességekre
és készségekre vonatkozó tudást szerezzenek,
 a hallgatók az adott szakterület legújabb ismereteit szerezzék meg a gyakorlati képzés
révén,
 a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés révén vegyen részt a képzésben.
A társadalom elvárásai:
 a hallgatók tudása a vállalatoknál történő alkalmazásuk során kielégíti az ott
támasztott igényeket, ilyen módon a képzés társadalmi megtérülése lényegesen
gyorsabb,
 a felsőoktatási képzés reagáljon a munkaerő piaci elvárásokra,
 a foglalkoztatás erősítése a végzett hallgatók körében.
A fenti elvárások teljesülésével elmondható, hogy a felsőfokú duális képzési forma előnyös
minden résztvevő szereplő számára és hosszú távon a térség tőkevonzó képességének
növelésével megfelel a társadalmi elvárásoknak is.
A duális képzés előnyei a vállalatok számára
 A felsőoktatásba való bekapcsolódás biztosítja a saját, vállalati igényre szabott
részvétel lehetőségét a képzésben.
 A vállalat által választott és a képzési idő alatt felkészített, lojális szakember
utánpótlás.
 Hosszabb gyakorlati idő – biztosabb ismeret átadási lehetőség.
 A felsőoktatási intézmény tevékenységének megismerésével lehetőség nyílik a közös
pályázatokban való részvételre, a kutatás-fejlesztési tevékenységek közös
megvalósítására.
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A duális képzés előnyei a felsőoktatási intézmények számára
 Erősödik a felsőoktatási intézmény ipari együttműködési hálója
 Növekszik a helyi gazdasági igényeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel bíró
munkavállalók kibocsájtása és a biztos elhelyezkedési lehetőség növeli a beiskolázási
létszámot
 A gyakorló szakemberek megjelenése a felsőoktatásban segíti a piaci igények
kiszolgálását
 Partner vállalatokkal közös K+F+I projektek lehetősége
A duális képzés előnyei a hallgatók számára
 Jobb munkaerő piaci potenciál
 Korszerű technológiák, élő ipari folyamatok megismerése
 A képzés alatti anyagi függetlenség
 Biztos állás lehetőség

A duális képzés törvényi szabályozói Magyarországon
A duális képzéshez kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye
1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény meghatározza:
2014. július 24. napi hatállyal a duális képzés fogalmát (beiktatta: 2014. évi XXXVI.
törvény 40. § (1). hatályos: 2014. VII. 24-től.)
2. A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza.
3. A 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelettel módosított a felsőoktatási
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm.
rendelet meghatározta a Duális Képzési Tanácsot. A Duális Képzési Tanács (DKT) az
oktatásért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő
véleményező és javaslattevő testülete.
4. A miniszterelnök 152/2014. (XII. 31.) ME határozata a Duális Képzési Tanács
tagjainak és elnökének megbízásáról a 2014. december 1-jétől 2017. november 30-áig
terjedő időtartamra.
5. Az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső
gyakorlóhelyen képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett,
hallgatói munkaszerződés alapján végezhető szakmai gyakorlat rendelkezéseit, a
hallgató díjazását (Nftv. 44. §); és a gyakorlatigényes szak fogalmát (85.§ (3) pont
tartalmazza.
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6. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
meghatározza a szakmai gyakorlatra köthető együttműködési megállapodás és a
hallgatói munkaszerződés tartalmát.
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezik az
adómentességet élvező tevékenységekről
8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a
2011. évi CLV. törvény rendelkezik a szakképzési hozzájárulás gyakorlatigényes
alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal történő teljesíthetőségéről
államilag támogatott létszám tekintetében (1.§, 5.§).
9. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik
a gyakorlati képzés szervezésével teljesíthető hozzájárulás számításáról.
10. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik az alapképzési és
mesterképzési szakok jegyzékéről.
11. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet határozza meg a szakokon szerezhető kompetenciákat.
12. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet határozza meg a felsőoktatási
intézmények által szakmai gyakorlatra kötött megállapodások nyilvántartásba vételét.
13. A felsőoktatási felvételi eljárásról 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § (4)
bekezdése értelmében, a jelentkező az Nftv. 108. § 1a. pontja szerinti képzési
területhez tartozó szakra vonatkozó felvételi döntést követően a felsőoktatási
intézményhez benyújtott kérelmére, a duális képzésre jogosult felsőoktatási intézmény
külön döntése alapján duális képzésben vehet részt.
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A duális Építőmérnök BSc képzés feltételei
Hogyan csatlakozhat egy vállalat a duális képzéshez?
A duális képzés egy felsőoktatási intézmény és egy építőipari szakmai vállalat, - gazdálkodó
szervezet szoros együttműködésén alapul, így az első lépés a jogszabályoknak megfelelően az
együttműködés részleteinek tisztázása és az együttműködési megállapodás megkötése a két
fél között.
Az építőipari cégnek fontos felmérnie, hogy melyik intézményben és milyen szakon képzik
azokat a szakembereket, akikre szüksége van. Segítségképpen összegyűjtöttük azon
felsőoktatási intézmények listáját és elérhetőségét, amelyek ma Magyarországon Építőmérnök
BSc képzést folytatnak. A listát a 3. számú melléklet tartalmazza.
A vállalatnak fel kell vennie a kapcsolatot a választott felsőoktatási intézménnyel vagy
intézményekkel.
Az együttműködési megállapodás tartalmi előírása többek között a jelentkezők
kiválasztásának módja, a kiválasztási folyamat időbeli ütemezése, valamint a cég
kötelezettségvállalását a duális hallgató képzésére és értékelésére.
Második lépésként a vállalat a szerződött felsőoktatási intézménnyel/intézményekkel együtt
elkészíti az Építőmérnök BSc szakra vonatkozó mintatantervet, mely a gyakorlati képzési
programot is magában foglalja.
Harmadik lépésként a törvényi előírások betartása mellett előkészíti a hallgatói
munkaszerződést, melyet a duális képzésre felvett hallgatóval/hallgatókkal fog megkötni.
Ajánljuk szíves figyelmükbe a 2. számú mellékletet, mely a hallgatói munkaszerződés egy
mintapéldánya.
Eközben a felsőoktatási intézmény szenátusa dönt arról, hogy egy, a képzési programjában
szereplő szakot elindít duális formában is, meghatározva a minimális és maximális hallgatói
létszámot. A szenátusi határozat azt is rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet által előzetesen kiválasztott jelentkezőket az intézmény átsorolja a duális képzési
formára. Ennek feltétele, hogy a jelentkező a központi felvételi eljárásban felvételt nyerjen az
intézménybe, beiratkozzon és kérvényezze átsorolását a duális képzési formára.
A szenátusi határozat melléklete az együttműködési megállapodás, a mintatanterv, valamint a
hallgatói munkaszerződés minta.
A felsőoktatási intézmény a szenátus által jóváhagyott szakindítási anyagot felterjeszti a
Duális Képzési Tanácshoz, amely megvizsgálja a kérelmet és határozatot hoz róla.
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Negyedik lépésként, az előre meghatározott határidőig a gyakorlati képzésben részt vevő
vállalatnak önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a Duális Képzési Tanácsnak az
online Duális Képzési Információs rendszerben (DUKE) a képzéssel és a képzésben részt
vevő szakemberekkel kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz
kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek
(részletes előírást lásd lent). Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos
minőségi ellenőrzést fog végezni a felsőoktatási duális képzési rendszerben részt vevő
vállalatoknál.
A felsőoktatási intézmény gondoskodik arról, hogy a felsőoktatási tájékoztatóban az
Építőmérnök BSc szaknál lábjegyzetben megtekinthető legyen, hogy indítja-e az adott
felsőoktatási intézmény duális formában, s ha igen, pontosan mely vállalati partnerek
közreműködésével. A tájékoztató a szeptemberben induló képzésekről rendszerint az előző év
végén megjelenik, így a duális képzéshez csatlakozni kívánó cégeknek időben meg kell
hozniuk a döntést (általában előző év novemberében) a következő tanévben történő képzésről.

A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere
1.

A duális képzés indításának feltételei vállalati oldalról:

A duális képzés országos koordinálására a kormányzat, a vállalati szféra és a felsőoktatási
intézmények képviselőinek részvételével létrehozták a Duális Képzési Tanácsot, és
kidolgozták a képzéstípus intézményesítésének elveit.
A Duális Képzési Tanács megalkotta a „Képzési területenkénti követelményrendszer a
felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére” címmel a vállalatok
számára a duális képzéshez való kapcsolódás feltételrendszerét, mely a műszaki területen az
alábbiakat tartalmazza. A műszaki tudományterülethez kapcsolódó vállalatok számára
összefoglalt előírásokat a 3. számú ábra tartalmazza.
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3. ábra: A vállalati részvétel kritériumai a műszaki területen
Forrás: Duális Képzési Tanács

A DKT meghatározása szerint a duális gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, a
szervezet részéről a gyakorlati képzésben részt vevő szakemberrel szemben támasztott
feltételek:
1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell felelnie a
230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben a gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános
feltételeknek.
2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell fogalmaznia a duális
felsőfokú képzésben való részvételével elérendő célkitűzéseit.
3. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati
képzésre vonatkozó képzési tervvel, melynek alapvető kritériuma, hogy építsen a
felsőoktatási intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek,
kompetenciáinak félévről félévre való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő
gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak.
Ennek megfelelően a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet képzési terve tartalmaz:
 elméleti ismereteket,
 a hallgatók tapasztalatainak bővítését célzó gyakorlatokat (konkrét „üzemi”
gyakorlati feladatok ,
 önálló projekt jellegű munka
 kompetencia és készségfejlesztést (pl. vezetési készség, kommunikációs
gyakorlat, projektvezetés stb.
4. A gyakorlati képzőhelynek ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó
értékelési kritériumokat.
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5. A gyakorlati oktatást végző szervezet rendelkezzen vagy gondoskodjon annak
megszervezéséről, hogy a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai
kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre álljanak,
továbbá gondoskodjon a hallgatók kompetencia-és készségfejlesztéséről.
6. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell
szolgáltatnia a DKT felé a képzéssel és a képzésben részt vevő szakemberekkel
kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns
végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. Önéletrajz csatolása
szükséges.
7.

Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos (képzőhelyenként
kétévente) minőségi ellenőrzést végez a gyakorlati képzés megvalósulásáról
szakbizottságok által.

8.

A duális képzés indításának feltételei felsőoktatási intézményi oldalról:

A duális képzést indítani, illetve folytatni kívánó intézmény akkreditált felsőoktatási
intézmény, amely rendelkezik a duális képzésben érintett Építőmérnök alapszak
akkreditációjával.
Az intézmény oldaláról szenátusi határozat szükséges az alábbi tartalommal:
 rendelkezik a szak duális képzési formában indításáról;
 meghatározza, mely – az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése szerinti –szakon, mekkora
minimális és maximális hallgatói létszámmal (kapacitással) indul a képzés;
 rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet által előzetesen kiválasztott
jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (ponthatár húzás), a beiratkozást és a
hallgatói kérelmet követően – a felsőoktatási intézmény átsorolja a duális képzési
formára
A szenátusi határozat melléklete:
1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezet – vagy szervezetekkel – kötött
együttműködési megállapodás, mely:
 tartalmazza a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (Kormányrendelet)
16.§-ában foglalt elemeket;
 időtartama legalább a képzés idejének megfelelő, azzal azonos (vagy
határozatlan időre szól);
 tartalmazza a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet jelentkezők
felmérésének, kiválasztásának módját, módszerét, időbeli ütemezését azzal,
hogy a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítás időpontjáig tájékoztatja
a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről; valamint arról, hogy megfelel a
feltételeknek;
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 rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet –a minősítést
követően – a tantervben foglaltak szerint részt vesz a hallgató képzésében és
értékeli a megszerzett tudást.
2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel közösen elkészített minta - tanrend,
mely szerint:
 a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott
tartalommal rendelkezik;
 a tantervnek az intézményi szakaszra vonatkozó része 90%-ban meg kell
egyezzen a „hagyományos” szak tantervének tartalmával, a 10%-os eltérés
kizárólag egyes gyakorlati részeknek a vállalati oldalon való kiváltása útján
valósulhat meg;
 bemutatja a megszerzett tudás értékelésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket.
3. A vállalat és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés-minta, amely:
 tartalmazza a 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 18.§-ában foglalt
elemeket;
 tartalmazza, hogy a díjazást a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet fizeti,
az nem hárítható át.
Felsőoktatási támogató, segítő feladatok a duális Építőmérnök képzés kialakítása
érdekében
A felsőoktatási intézmény képzésének anyagai a hagyományos nappali és a duális rendszerű
képzések esetén azonosak. Az intézmény (továbbra is) felelős és feladata az adott szak
képzési és kimeneti követelményeinek teljesítése, a szakindítási kérelemben szereplő, az
akkreditációnak megfelelő képzés biztosítása, az ahhoz kapcsolódó ismeretek átadása, az
előadások, gyakorlatok, szemináriumok, stb. megtartása és az ismeretek számonkérése. Így
biztosítható a diploma értékének megőrzése, valamint a hagyományos és a duális képzés
közötti átjárhatóság. Ezzel együtt a felsőoktatási intézmény képzése egy bizonyos „alapot”
biztosít a partner vállalatoknak, intézményeknek, amelyre azok felépíthetik saját, egyedi
képzési tervüket. Ezen vállalati képzési terv alapvető kritériuma, hogy építsen a felsőoktatási
intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek, kompetenciáinak félévről-félévre
való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak.
Ugyanakkor a vállalati tanterv rugalmas és képes alkalmazkodni a vállalatok különbségeihez
(méret, termékkör, vevői kör, folyamatok, működés stb.), valamint reagál mindazon
hiányosságokra, amelyeket a vállalati szereplők a jelenlegi felsőoktatás kapcsán érzékelnek és
jeleznek.
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1. Alapfeladat:


nyitottság a munkaerő-piaci szereplők irányába, potenciális duális vállalati
partnerek számbavétele, bevonzása, tájékoztatások megtétele, egyeztetések
lefolytatása

2. Jogi lépések:


együttműködési megállapodások előkészítése, aláírása



a hallgató sikeres intézményi felvétele, valamint a vállalattal a hallgatói
munkaszerződés aláírása után hallgatói nyilatkozat aláíratása, melyben a hallgató
beleegyezését adja, hogy a felsőoktatási intézmény a hallgató tanulmányi
eredményeiről, előrehaladásáról tájékoztassa az érintett duális partner vállalatot

2. Időbeosztás kialakítása:


közös időbeosztás kialakítása, rögzítése; majd ennek megfelelően a felsőoktatási
intézmény tanév időbeosztásának egységes, vagy eseti módosítása

3. Szabályzatok (pl. TVSZ), utasítások áttekintése, módosítása / kiadása
4. Vállalati tantervek támogatása:


vállalati tantervek kialakításának szakmai és adminisztrációs támogatása
(intézményi és vállalati „oktatók”, szakfelelősök tájékoztatása, együttműködésük
elősegítése)



vállalati tantervek szakmai ellenőrzése, egyeztetése (kapcsolat biztosítása a
felsőoktatási intézményben tanultak és a vállalati tanterv között a megfelelő
„lépcsőzetes”, fokozatos előrehaladás kialakítása érdekében)
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A duális képzés folyamatstruktúrája
A duális képzés sikeres megvalósítása érdekében célszerű megfogalmazni mind a vállalati
partner, mind a felsőoktatási intézmény által végzett fő folyamatokat.
A folyamatokkal kapcsolatos fő elvárásokat az alábbi 4 pontban foglaljuk össze:


reprodukálhatóság,



transzparencia,



szisztematikusság,



rendezettség.

A fenti elvárások teljesítése érdekében a folyamatokat jól elkülöníthetően három kategóriába
soroljuk a feladatok végrehajtásában érdekelt szereplők szerint.
I.

Vállalati folyamatok
a.

b.

c.

Előkészítő folyamatok


Információgyűjtés a duális képzésről, lehetséges partnerintézményekről



Felkészülés a duális képzésre, követelményrendszer áttekintése, megfelelés
előkészítése.



Döntés a duális képzéshez történő csatlakozásról



Együttműködési megállapodás megkötése a partnerintézménnyel



Adatok feltöltése a DUKE rendszerbe

 Hallgatói munkaszerződés előkészítése
Fejlesztési és működtetési folyamatok


Képzési infrastruktúra biztosítása



Képzéshez kapcsolódó humán erőforrás biztosítása, továbbképzése



Gyakorlati képzési tananyagok összeállítása



A képzés dokumentálása

 A gyakorlati képzés minőségbiztosítása
Kilépési folyamatok


Szerződés felbontása nem megfelelő teljesítés esetén



Hallgatói utánpótlás biztosítása



Végzős hallgatók kilépésének ütemezése



Végzős hallgatók re-integrációja
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II.

Közösen lebonyolítandó folyamatok
a.

b.

c.

d.

III.

Előkészítő folyamatok


Hallgatói akvizíció



Duális képzési brand kialakítása



Hallgatók felvétele, beléptetése



Gyakorlati képzési terv előkészítése

A képzés lebonyolítása


A gyakorlati képzés lebonyolítása



A képzés nyomon követése, kétoldalú (vállalati és intézményi)
adminisztrálása



Fegyelemsértések, hiányzások, szerződésszegések kezelése

A képzés értékelése


Féléves beszámolók megszervezése



Hallgatói teljesítések értékelése



A duális képzésben résztvevők értékelése

A végzős hallgatók munkába helyezése, foglalkoztatása


A végzett hallgatók vállalati integrációja



Alumni követés

Felsőoktatási intézményi folyamatok
a.

b.

Előkészítő folyamatok


Akkreditált képzés duális képzési formában való indításának előkészítése



A szak duális képzési indításához erőforrások fejlesztése



Potenciális vállalati partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel



Vállalati partnerek igényeinek felmérése



DKT akkreditáció előkészítése



Döntés meghozatala a duális képzés indításáról



Duális együttműködési megállapodások előkészítése



Duális képzési módszertan kidolgozása

Fejlesztési és működtetési folyamatok
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c.

d.

e.

IV.



Duális képzés biztosításához humánerőforrás biztosítása



Duális partner vállalatok kiválasztása, együttműködési szerződések
megkötése



Vállalati csatlakozás folyamatának segítése



DUKE rendszer adminisztrációja



Adott partnerkörrel indítandó duális képzések DKT akkreditációja



Kapcsolattartás, kommunikáció a vállalati partnerekkel és a fenntartóval.

Intézményi és vállalati oktatók, mentorok képzése, fejlesztése


Képzők képzése, tananyagfejlesztés, tanmenet kialakítás,



Képzők képzési programjának megvalósítása

Mérés, értékelés, minőségbiztosítás


Tantárgyi követelmények, képzési tartalmak vállalati képzéssel való
összehangolása



Duális képzés éves terveinek elkészítése (Éves duális fejlesztési terv, Éves
erőforrás gazdálkodási terv, Éves duális akcióterv, Felülvizsgálati terv és
ütemezés)



Hallgatói teljesítmények mérése, értékelése, visszacsatolás



Vállalati részvétel értékelése



Intézményi önértékelés

Kilépési folyamatok


Szerződés felbontása nem megfelelő teljesítés esetén



Hallgatói utánpótlás biztosítása



Záróvizsgák szervezése, végzős hallgatók kilépésének ütemezése

Intézményi duális képzés-támogató folyamatok
a.

Kapcsolattartás a DKT-val, az EMMI-vel

b.

Útmutatók, tájékoztató anyagok készítése, aktualizálása a duális képzés résztvevői
számára

c.

Folyamatos kommunikáció biztosítása, az esetlegesen felmerülő problémák
kezelése
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4. ábra: Duális képzés - vállalati folyamatainak rendszere
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A duális képzés támogatási rendszere
A duális képzés támogatási rendszere a duális képzésben részt vevő hallgatók és a gyakorlati
képzést folytató vállalatok vonatkozásában szabályozott. A felsőoktatási duális képzésbe
akkor nyer felvételt a hallgató, ha sikeresen részt vett a központi felvételi eljárásban, valamint
a duális képzésben részt vevő vállalat által lebonyolított toborzási és kiválasztási eljárásban is.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 44.§ (1) bekezdése alapján a hallgató
hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A gyakorlati képzésben részt vevő
hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel
megállapodást kell kötni.
A cég, mint munkáltató a felvételt nyert hallgatóval, mint munkavállalóval – a képzés idejére
határozott időtartamú – hallgatói munkaszerződést köt.
A hallgatói munkaszerződés alapján a vállalatnak a duális képzés részeként teljesített
gyakorlati képzés idejére – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvény (Nftv.) 44.
§ (3) a) pontjára figyelemmel – díjazást kell fizetnie a hallgatónak, melynek mértéke legalább
hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka: 2015-ben 16.650.Ft/hét, azaz havonta 66.600,-Ft, vagyis a minimálbér mintegy 60 %-a.
A díjazást – eltérő megállapodás hiányában – a vállalatnak kell fizetnie. A fent leírtakra
figyelemmel a hallgatói munkaszerződésben a felek az Nftv. 44. § (3) a) pontjában
meghatározott mértéknél magasabb díjazásban, egyéb juttatásban is megállapodhatnak.
A duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés keretében a hallgatói munkajogviszony
alapján fizetett díjazás az alábbi adó- és járulékkedvezménnyel jár.
A hallgató részére biztosított kedvezmény:
-

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú
mellékletének 4.12 pontja alapján a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás
értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó
rész adómentes. A havi minimálbért meghaladó juttatást személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettség terheli.

A munkáltató/kifizető részére biztosított kedvezmény:
-

A vállalatnak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie – egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455.
§ (3) d) bekezdésére figyelemmel –, a szociális hozzájárulási adó mértéke egyébként
a bruttó bér 27 %-a lenne.
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-

Szakképzési hozzájárulás csökkentése: Bruttó kötelezettségük mértékéig a gyakorlati
képzésre megállapított normatívát csökkentő tételként számolhatják el a vállalatok. A
csökkentő tétel számításáról a 280/2011 (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik. A
vonatkozó kormányrendelet alapján 2016-ban egy képzési nap után hallgatónként
4530,- Ft-tal csökkentheti a vállalat a szakképzési hozzájárulás befizetési
kötelezettségét. A képzési alap normatíva összege 2016. évre vonatkozóan a 2015.
évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 62.§ (4) pontban
foglaltak szerint továbbra is 453 000 forint/fő/év.

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak
keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget adófizetési kötelezettségének.
A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alap normatíva
összegének 100-al történő elosztásával kell kiszámítani, melynek összege 4.530 forint.
A hallgató biztosítási státusza
A biztosítási kötelezettség nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program
keretében, vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat, vagy a gyakorlati
képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra, amennyiben a hallgató részére a gyakorlati képzés
idejére kifizetett juttatás a minimálbér összegét (adómentes kifizetési határ) nem haladja meg.
Biztosítási kötelezettség hiányában járulékfizetési kötelezettség nem merül fel, szociális
hozzájárulási adó tekintetében nem adófizetési kötelezettséget megalapozó jogviszony. Az
adómentes értékhatárt meghaladó kifizetés összege után a munkáltató 27 % egészségügyi
hozzájárulási-fizetési kötelezettséget fizet meg.
A hallgatói munkaszerződésben a felek megállapodhatnak abban is, hogy a hallgató nemcsak
a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés alapján végez munkát, hanem azon
kívül is, melyre külön díjazás illeti meg. Erre a díjazásra azonban a fenti adó-és
járulékkedvezmények nem vonatkoznak.
A felsőoktatási duális képzésben részt vevő hallgatók után az állami finanszírozásra, azaz a
képzési tevékenység támogatására, és a hallgatóknak nyújtott juttatásokra a felsőoktatási
intézmény jogosult.
A duális képzésben részt vevő hallgatók munkabérükön kívül természetesen minden olyan
további juttatásra is jogosultak (pl.: tanulmányi ösztöndíj, kollégium), mely hallgatói
jogviszonyukhoz kapcsolódik. Ezeket az egyéb juttatásokat nem a vállalatnak, hanem a
felsőoktatási intézménynek kell finanszíroznia.
A hallgató munkaszerződés alapján fizetendő
járulékkedvezményre vonatkozó jogszabályok:

munkabérre,

illetőleg

adó-

és

-

költségvetési törvény (2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről)

-

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvény (Nftv.)
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-

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

-

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény

-

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

A duális felsőfokú képzés oktatási-gyakorlati idejének beosztása
A duális képzés időbeosztására vonatkozóan a duális képzés alapelvei között a Duális Képzési
Tanács rögzítette, hogy a hallgató gyakorlati ideje el kell, hogy érje az intézményben eltöltött
összes tanulásra fordított idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt alapképzési szak esetében
mind a hét félévre vonatkozóan kell értelmezni. Alapszabály továbbá, hogy két felsőoktatási
intézményi szakasz után egy vállalati gyakorlati szakasznak kell következnie.
A duális hallgatók a szorgalmi időszakokat – ezek jobbára szeptember elejétől december
elejéig és február elejétől május elejéig tartanak – főszabályként a felsőoktatási intézményben
töltik, előadásokra járnak, gyakorlatokat látogatnak, zh-kat írnak és beadandó feladatokat
készítenek, vagyis pontosan ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük az
alapképzésben, mint a nem duális hallgatóknak. A szorgalmi időszak felsőoktatási
kötelezettségei mellett azonban a duális hallgatók megkezdik a céges tanulmányi (gyakorlati)
időszakot is. A gyakorlati időszakok szervezésére, időbeosztására, az előírások betartása
mellett országszerte eltérő gyakorlat van alkalmazásban. Erre vonatkozóan néhány jellemező
példát mutatnak be a különböző duális képzési modellek. A vállalatnak minden esetben
lehetővé kell tennie, hogy a hallgató részt tudjon venni a vizsgáin, vagyis úgy kell a feladatait
beosztani a cégnél, hogy a vizsga időpontjában meg tudjon jelenni a felsőoktatási
intézményben. A hallgató szemszögéből nézve tehát a duális hallgatóknak a vizsgaidőszakban
úgy kell tanulniuk, mint egy levelező hallgatónak, aki munka mellett végzi tanulmányait.
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A 2015/2016-os tanév duális beiskolázási számai
A 2015/2016-os tanévben Magyarországon, műszaki területen 12 felsőoktatási intézményben,
több mint 100 ipari partner közreműködésével indult el a duális felsőoktatási képzés. A
beiskolázási létszám meghaladta a 240 főt. A hallgatók anyagmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki, faipari mérnöki, gépészmérnöki, járműmérnöki, környezetmérnöki, logisztikai
mérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri és villamosmérnöki szakokon kezdték
meg tanulmányaikat duális képzési formában.

5. ábra: 2015/2016-os tanév duális beiskolázási adatai műszaki tudományterületen
A beiskolázásban élen jár a Kecskeméti Főiskola, ahol német mintára két jelentős autóipari
cég közreműködésével már 2012-ben beindították a duális képzést. A későbbi időszakban
csatlakozó felsőoktatási intézmények közül sokan követik az itt bevált mintát.

A duális képzés Kecskeméti Modellje:
A Kecskeméti Főiskola duális partnerei közül 2 nagyvállalat emelkedik ki, így az ott
kialakított duális képzési modell elsősorban a nagyvállalati igények elvárásainak megfelelően
alakult. Nagyvállalati környezetben nem okoz gondot huzamosabb ideig „kivenni” a
termelésből egy-egy szakembert, aki a duális hallgatók mentorálását végzi, így itt a
blokkosított rendszerű felsőoktatási intézményi oktatás és vállalati gyakorlati képzés valósult
meg.
12 hét felsőoktatási képzés után 5 hét vállalati gyakorlat, majd 3 hét vizsgaidőszak
következik, ami a nyári időszakban további 8 hét vállalati gyakorlattal egészül ki. A hallgatók
augusztusban 4 hét szabadságot kapnak, majd újult erővel kezdik tanulmányaikat a következő
tanévben.
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6. ábra: Duális képzés időbeosztása a Kecskeméti Főiskolán
Forrás: „A Kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a
nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában” projekt TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019

A duális képzés Győri Modellje
A győri Széchenyi István Egyetem szintén egy nagyvállalati partner igényeinek megfelelően
blokkosított formában végzi a duális képzést. Itt más időbeosztás szerint folyik a duális
képzésben részt vevő hallgatók oktatása. Az első öt félévben az egyetemen elméleti
képzésben részesülnek, míg az utolsó két szemeszterben a gyakorlatra és a projektmunkára
helyeződik a hangsúly. A hét féléves képzésből a hallgatók az utolsó két szemesztert, a hozzá
tartozó szünetekkel töltik tejes munkaidőben az ipari partnernél.

7. ábra: A duális képzés időbeosztása a győri Széchenyi István egyetemen
Forrás: Saját ábra
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A duális képzés Pécsi Modellje:
Más gazdasági környezet esetében, ahol a nagyszámú kis- és középvállalkozás jelenti a
felsőoktatási intézmény partnerbázisát, a vállalkozások igényeinek megfelelően más
időbeosztás szerint történik a képzés. A Pécsi Modell, ami a hallgatók folyamatos jelenlétét
biztosítja a partnervállalatok számára, lényegesen több előkészületet, a képzés során
folyamatos együttműködést igényel a duális képzés résztvevőitől, hiszen nem 1-2 nagyvállalat
igényeihez kell alkalmazkodni, hanem számos, lényegesen kisebb számú munkavállalóval
működő KKV elvárását, lehetőségeit kell figyelembe venni. A 6. ábra a PTE Műszaki és
informatikai Kar és partnervállalatai által alkalmazott időbeosztást mutatja napi bontásban.
Fontos megjegyezni, hogy ez a beosztás a 2015/2016-os tanév indításakor érvényben lévő
szigorúbb időbeosztást tartalmazó rendelkezéshez illeszkedően készült, ami azt írta elő, hogy
tanévenként a 48 hetes képzési időből a hallgatónak 26 hetet kell a felsőoktatási
intézményben és 22 hete a vállalati partnernél töltenie.

8. ábra: A duális képzés időbeosztása a PTE Műszaki és Informatikai Karán
Forrás: Saját ábra
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A Pécsi modell előnyei:
 Folyamatos jelenlét a cég életében
 Fix 3 hét vizsgaidőszak, mely jól elkülönül a vállalati gyakorlattól
 5 hét nyári szabadság
Hátrányai:
 Távolabb elhelyezkedő cégek esetén folyamatos utazás, szállás biztosítása
 Feszített munkatempó a szorgalmi időszakban.
Javasoljuk, hogy a duális képzések időbeosztásával és a gyakorlati szakaszok eloszlásával
kapcsolatban minden esetben tájékozódjanak, igényeikre vonatkozó egyeztetéseket
folytassanak annál az intézménynél, amellyel az oktatási együttműködést tervezik.

Vállalati kapcsolódási pontok az Építőmérnök BSc duális képzéshez
Ebben a fejezetben a felsőoktatási intézmények szakvezetői, oktatói által összeállított
ajánlások kerülnek bemutatásra, melyek segítik a vállalati partnereket a gyakorlati képzési
tervük összeállításában. Az elkészült táblázat úgy értelmezendő, mint egy „étlap”. Minden
duális képzéshez csatlakozó vállalat a saját szakmai specialitásának megfelelően választhat a
kínálatból, de természetesen új ötletekkel is bővítheti a portfóliót. A vállalatnál oktatott
tárgyak összeállításánál figyelemmel kell lenni arra az előírásra, hogy a duális képzésben
részvevő hallgatók mintatanterve maximum 10%-ban térhet el a hagyományos képzésben
részvevő hallgatók mintatantervétől.
A táblázat bal oldalán az Építőmérnök BSc szak mintatantervének elemei találhatóak a
Képzési Kimeneti Követelményben meghatározott kompetenciaterületekre alapozva. A
táblázat jobb oldala a vállalati partnereknek szánt ajánlásokat mutatja. Az olvasó talál olyan
kompetenciaterületeket, melyeket egyáltalán nem ajánlunk kivinni a felsőoktatás berkeiből,
feltüntettünk olyan kompetenciaterületeket, melyeket részben a felsőoktatási intézményben,
részben a vállalati gyakorlat keretében javaslunk megtanítani a hallgatóknak, de
meghatároztunk olyan kompetenciaterületeket is, melyeket teljes egészében javaslunk a
vállalati gyakorlati képzésbe bekapcsolni, mint például a SOFT SKILLS, vagy Puha
készségek, melyek a gazdasági és humán blokk számos tantárgyát hivatottak kiváltani. A
gyakorlati képzési tervet kérjük minden esetben az együttműködő felsőoktatási intézmény
szakvezetésével részletesen egyeztetni szíveskedjenek!
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Természettudományos
alapismeretek
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Matematika

Felsőoktatási intézmény

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ és 1 SZABADON VÁLASZTHATÓ
kompetenciaterület
Felsőoktatási
Szemeszter Vállalat számára Vállalatnál elvégzendő Vállalati Tárgyi
Személyi
intézmény
(példa)
kötelező/választhat feladat, projekt leírása
számonké feltételek feltételek
tantervében való
ó közreműködés a (a tárgy rövid programja) rés módja
megjelenés
kompetencia
megszerzésében
Matematika 1. 1. szemeszter
(Analízis)
Matematika 2. 2. szemeszter
(Lineáris
algebra)

Fizika

Informatika

Matematika 3.
(Valószínűségsz
ámítás,
matematikai
statisztika)
Fizika
Műszaki fizika
Környezetünk
fizikája
Mérnöki
informatika
Informatika 1.
Informatika 2.
CAD
modellezés

-

3. szemeszter

-

1.-2.
szemeszter

-

1.-3.
szemeszter

VÁLASZTHATÓ A kompetencia
Vállalat
100%
oktatásához való
adja meg
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.
Javaslat:
Korszerű CAD és CAAD

Vállalat
adja meg
(hardver:
számítógé
p, laptop,
munkaállo

(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
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alkalmazásokon
keresztül a hallgatók
megismertetése a
számítógéppel segített
tervezés alapelveivel,
megoldásaival,
előremutató területeivel.
A virtuális épület
koncepció, valamint az
ebből származó előnyök
megismerése
elengedhetetlen a
mérnöki munka során.
Modell bázisú
költséganalízis, építési
ütemezés.
Vállalat
Számítógépes 2. szemeszter VÁLASZTHATÓ A kompetencia
100%
oktatásához való
adja meg
prezentáció
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.
Javaslat: korszerű
prezentációs technikák
megismerése,
alkalmazása a
gyakorlatban. (Power
Point, Haiku Deck, Prezi
stb.)
Számítógépes
grafika
CAD
modellezés

Mechanika

Mechanika 1.
(Statika)

1. szemeszter

más,
szoftver:
AutoCAD
,
Nemetsch
ek,
ArchiCA
D, REVIT
stb.)

technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

Vállalat
adja meg
(hardver:
számítógé
p, laptop,
munkaállo
más,
szoftver)

(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

-
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Mechanika 2. 2. szemeszter
(Szilárdságtan)

Építőipari kémia

Építőipari ábrázolás

Mechanika 3.
(Tartók
statikája)
Anyagtan 1.

3. szemeszter

-

-

1. szemeszter VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat

Műszaki kémia 1. szemeszter
Ábrázoló
1. szemeszter
geometria

-

Építészeti rajz 1. szemeszter

-

Műszaki
ábrázolás

1. szemeszter

Gyakorlat tárgya:
Építőanyagok fizikai és
mechanikai
tulajdonságai,
minősítése, vizsgálati
módszerei, előállítás,
gyártástechnológia,
felhasználás)

Intézménn
yel
egyeztetet
t feladat
elkészítés
e.

Vállalat
adja meg
– pl.
gyártósor,
laboratóri
um,
vizsgálóbe
rendezése
k,
anyagmint
ák stb.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

-
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Egyéb természettudományos
alapismeretek – az
intézmény hagyományai és
lehetőségei szerint

Fakultatív
tárgy

tetszőleges
szemeszter

SZABADON
A kompetencia
VÁLASZTHATÓ oktatásához való
100% vállalat
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

Egyéb:
(A szerződő felsőoktatási
intézmény adja meg.)

Fakultatív
tárgy

tetszőleges
szemeszter

SZABADON
A kompetencia
VÁLASZTHATÓ oktatásához való
100% vállalat
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember

(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)
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SOFT készségek
(gazdasági és humán
ismeretek)
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Felsőoktatási intézmény

Vállalati partner
Ajánlás: 2 KÖTELEZŐ + 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Felsőoktatási
Szemeszter Vállalat számára
Vállalatnál elvégzendő Vállalati
Tárgyi
Személyi
intézmény
kötelező/választható feladat, projekt leírása számonkér feltételek feltételek
tantervében való
közreműködés a
(a tárgy rövid
és módja
megjelenés,
kompetencia
programja)
megszerzésében
Mikro- és makroökonómia
Közgazdaságtan 1. szemeszter
1.
3. szemeszter
Közgazdaságtan
mérnököknek
Menedzsment és vállalkozás- Szervezés I. 5. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat témája:
Intézménn Költségv Releváns
gazdaságtan
50%
Költségvetés fogalma, yel
etés
iskolai
elmélet:
tartalma, készítésének egyeztetett készítés végzettséggel
felsőoktatás
folyamata. Költségvetés feladat
segédletei bíró
gyakorlat: vállalat készítés segédletei.
elkészítése. ,
szakember
Normák fajtái,
normatáb (BSc, vagy
tartalmuk.
lázatok, ezzel
Munkaidőnorma,
anyagok egyenértékű
anyagnorma,
árjegyzék főiskolai
gépidőnorma.
e,
végzettség
Költségvetés készítés,
egységár vagy
idomterv,
gyűjtemé technikusi /
méretszámítás.
ny,
OKJ
Árelemzés,
költségve végzettség +
költségtényezők,
tés
5 év szakmai
közvetlen és közvetett
készítő
gyakorlat)
költségek. Fedezet
szoftvere
részei és számítása. Elők – pl.
és utókalkuláció.
KING,
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Szervezés II.

Versenytárgyalás,
költségtervezés.
Számítógépes
költségvetés készítés.
6. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat témája:
50%
Termelésszervezés
elmélet:
fogalma, alkalmazása az
felsőoktatás
építőiparban. Az építési
gyakorlat: vállalat folyamat részei,
ábrázolásuk és
kapcsolódásuk módjai.
A termelés, illetve
építésszervezés
módszerei,
összehasonlításuk,
alkalmazási
lehetőségeik. A lineáris,
sávos időbeli ütemezés
lényege az ütemterv
részei, tartalmuk. A
folyamatalkotás módja,
feltételei, a munkaigény
meghatározása. A pénz,
mint erőforrás hatása a
kivitelezés ütemezésére.
Számítógépre alapozott
építésszervezési
módszerek. A
hálódiagramos
szervezési módok
típusai. A kritikus út

TERC
stb.
Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Költségv
etés
készítés
segédletei
,
normatáb
lázatok,
anyagok
árjegyzék
e,
egységár
gyűjtemé
ny,
költségve
tés
készítő
szoftvere
k – pl.
KING,
TERC
stb.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009

35

módszerének (CPM)
lényege
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Menedzsment 4.-7.
mérnököknek szemeszter
Vállalati
gazdasági
folyamatok

4.-7.
szemeszter

-

-

Vállalkozás a 4. szemeszter VÁLASZTHATÓ A kompetencia
100% vállalat
oktatásához való
kivitelezésben
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.
Javaslat: Általános
vállalkozási ismeretek,
építőipar speciális
vállalkozási módjai.
Vállalati stratégia,
taktika, vállalkozási
műfajok. Építési
beruházás, kivitelezés
folyamata.
Versenytárgyalási
eljárások, FIDIC
szerződések.
Tenderezés európai
gyakorlata.
Szerződésstratégia.
Vállalkozási 5. szemeszter VÁLASZTHATÓ A kompetencia
100% vállalat
oktatásához való
ismeretek
csatlakozás esetén a

Vállalat
adja meg

Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Vállalat
adja meg

Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettséggel
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Minőségügy 4.-6.
szemeszter
alapjai
Minőségirányít
ás

Jogi és államigazgatási
ismeretek

Jogi ismeretek
és
közgazdaságtan
Jogi és
közigazgatási

2. szemeszter
4. szemeszter
1.-7.
szemeszter
2. szemeszter

vállalat adja meg.
Javaslat: Létesítmény
megvalósítási ciklus
fázisai (előkészítés,
odaítélés, megvalósítás,
utóelemzés). Az
előkészítési fázis
műszaki, gazdasági,
pénzügyi,
környezetvédelmi,
ökológiai stb.
megvalósíthatósági
tanulmányainak tartalmi
elemei.
A projektmegvalósítás
pénzügyi elszámolása.
VÁLASZTHATÓ A kompetencia
Vállalat
100% vállalat
oktatásához való
adja meg
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.
Javaslat: Minőségügyi
technikák a vállalat
gyakorlatában.
Minőségirányítás,
minőségmenedzsment.

bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Működő
minőségir
ányítási
rendszer
a
vállalatná
l.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

-
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Egyéb gazdasági és humán
ismeretek – az intézmény
hagyományai és a vállalat
lehetőségei szerint

ismeretek
EU-ismeretek
Társadalomisme
retek
7. szemeszter VÁLASZTHATÓ A hallgatók saját
Víz és
50%
tudományterületük jogi
környezetjog
elmélet:
szabályozását
felsőoktatás
gyakorlatban tudják
gyakorlat: vállalat alkalmazni, felismerni
az alkalmazandó
jogszabályokat,
jogintézményeket. A
hallgatók saját
tudományterületük jogi
szabályozását
gyakorlatban tudják
alkalmazni, felismerni
az alkalmazandó
jogszabályokat,
jogintézményeket.
SZABADON
A kompetencia
Fakultatív
VÁLASZTHATÓ oktatásához való
tárgy
100% vállalat
csatlakozás esetén a
(tetszőleges
vállalat adja meg.
szemeszter)

Intézménn Vállalat
yel
adja meg
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(MSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
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Munkavédelem,
balesetvédelmi,
biztonságtechnikai,
tűzvédelmi,
környezetvédelmi ismeretek

Munkavédelem 1. szemeszter
,
balesetvédelem
, tűzvédelem
(Kreditérték
nélkül)

KÖTELEZŐ
(Ajánlott
szemeszter: 1)

MUNKAVÉDELEM,
BALESETVÉDELEM
Elméleti oktatás:
A Munkavédelem jogi
szabályozása. A vállalat
munkavédelmi
szervezete, a vállalati
munkavédelmi
szabályzat. Az
építőipari kivitelezés
sajátosságai,
munkavédelmi
követelményei. Munkaés balesetvédelmi
oktatás. A
munkavédelmi
eszközök. Biztonsági és
egészségvédelmi terv.
Kockázatértékelés.
Fakultatív lehetőség:
Egy Munkavédelmi
eszközöket gyártó és
forgalmazó cégnél
történő üzemlátogatás.

Szóbeli
vizsga
vagy
írásbeli
teszt.

Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Szemlél- Legalább
tető
középfokú
eszközök munkavédel
mi
szakképzettsé
ggel
rendelkező
kolléga
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Mérnöki kommunikáció

Tárgyalási technikák

Kommunikáció 4.-7.
szemeszter

Fakultatív
tárgy

tetszőleges
szemeszter

KÖTELEZŐ
(Ajánlott
szemeszter: 6,7)

VÁLASZTHATÓ
100% vállalat
(Ajánlott
szemeszter: 6,7)

MÉRNÖKI
KOMMUNIKÁCIÓ
Elméleti oktatás:
Műszaki kifejezések
gyűjteménye.
A vállalat felépítése,
működése, üzleti
partnerei.
Felkészítés a
munkahelyek
látogatására.

Szóbeli
vizsga
vagy
írásbeli
teszt.

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Szakmai
dokument
ációk,
szabvány
ok
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Idegen nyelv

Fakultatív
tárgy

Választható
VÁLASZTHATÓ A kompetencia
szemeszterbe
100% vállalat
oktatásához való
n
(tetszőleges
csatlakozás esetén a
szemeszter)
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Idegen
Releváns
nyelvű
iskolai
szakiroda végzettség
lom,
nemzetkö
zi
kapcsolat
ok.
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Szakmai törzsanyag
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Anyagismeretek

Szerkezetek

Felsőoktatási intézmény

Vállalati partner
Ajánlás: 1 VÁLASZTHATÓ és 1 SZABADON VÁLASZTHATÓ
kompetenciaterület
Felsőoktatási
Szemeszter Vállalat számára
Vállalatnál elvégzendő Vállalati
Tárgyi
Személyi
intézmény
kötelező/választható feladat, projekt leírása számonkér feltételek feltételek
tantervében való
közreműködés a
(a tárgy rövid
és módja
megjelenés,
kompetencia
programja)
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
Intézménn Vállalat Releváns
Anyagtan 2. 2. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Építőanyagok fizikai és yel
adja meg iskolai
Építőanyagok
elmélet:
mechanikai
egyeztetett – pl.
végzettséggel
felsőoktatás
tulajdonságai,
feladat
gyártósor, bíró
gyakorlat: vállalat minősítése, vizsgálati
elkészítése. laboratóri szakember
(Ajánlott
módszerei, előállítás,
um,
(BSc, vagy
szemeszter: 2)
gyártástechnológia,
vizsgálób ezzel
felhasználás)
erendezés egyenértékű
ek,
főiskolai
anyagmin végzettség,
ták stb.
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)
Méretezés
3. szemeszter
alapjai
Fa-, falazott és 4. szemeszter
kőszerkezetek

-
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Acélszerkezetek 5. szemeszter
1.
Épületszerkeze 3.-5.
szemeszter
tek 1.
Magasépítésta
n 1.

Geotechnika

VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat
(Ajánlott
szemeszter: 3-5)

Geológia
3. szemeszter
Mérnökgeológia

-

Geotechnika 1. 3. szemeszter
(Talajmechanik
a)

-

Geotechnika 2. 4. szemeszter
(Földművek)

-

Geotechnika 3. 4. szemeszter

-

Gyakorlat tárgya:
Teherhordó és
válaszfalas építésmód,
alapozást,
lépcsőszerkezetek,
vízszintes teherhordó
szerkezetek.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
folyamatb
an levő
kivitelezé
s.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)
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Közlekedési létesítmények

(Alapozás)
Közlekedésterv 4. szemeszter
ezés 1.
Közlekedésépíté
s 1. (Utak)

-

Közlekedésterv 5. szemeszter
ezés 2.
Közlekedésépíté
s 2. (Vasúti
pályák)
VÁLASZTHATÓ
Út-vasút
100% vállalat
mérőgyakorlat
(Ajánlott
szemeszter: 5)

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009

44

Települési és
környezetmérnök ismeretek

Akadálymentesítés
Vízi létesítmények

Települési
1. szemeszter
ismeretek
alapjai
Település és
régiófejlesztés
Környezetvédel
em
mérnököknek
Környezetmérn
öki
alapismeretek
Komplex
akadálymentesít
és
Hidrológia 1.
Hidrológia és
hidrogeológia

-

3.-4.
szemeszter

-

6. szemszter

-

3. szemeszter

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Hidrológia és 4. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
100% vállalat
Hagyományos és
vízépítés
(Ajánlott
korszerű vízmérések.
gyakorlat
szemeszter: 4)
Vízszintesés mérése;
vízsebesség mérése;

Vállalat
adja meg

Vállalat
adja meg

Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Mérőeszk Releváns
özök,
iskolai
vizsgálati végzettséggel
laboratóri bíró
um.
szakember
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vízhozam-mérés
kisvízfolyáson
(koronggal, bukóval);
forrás vízhozam-mérés
(bukóval, köbözéssel).
Part- és mederfelvétel,
hordalék
mintavételezés,
vízmintavétel és
vízminőségi
komponensek
meghatározása felszíni
és felszín alatti
vizekből.
Vízhőmérséklet mérés.
Vízminták vétele,
helyszíni minősítés,
gyorstesztek.
Hidraulika 1.
Közművek

3. szemeszter

(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

-

4. szemeszter VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat
(Ajánlott
szemeszter: 4)

Gyakorlat tárgya:
Közműellátás feladata.
Közművek és
várostervezés
kapcsolata.
Védőtávolságok.
Közműellátó rendszerek
részletes bemutatása;
vízellátás,
szennyvízelvezetés,
elektromos energia

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
szakiroda
lom,
segédlete
k,
folyamatb
an levő
kivitelezé
s.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
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ellátás, távhő ellátás,
csapadékvíz elvezetés,
egyéb speciális
közművek.
Helyszínrajzi
vonalvezetés szabályai,
hossz-szelvényi
vonalvezetés szabályai,
keresztszelvényi
elhelyezés szabályai.
Csőanyagok,
csőbeágyazási módok,
főbb szerkezetek és
szerelvények.
Méretezési alapelvek és
módszerek. Rajzi
jelölések, tervrajzi
ábrázolás. Üzemeltetés.
Környezetvédelmi
vonatkozások. Szállított
közeg minőségi
változásai és kihatásuk
a fogyasztási illetve
termelési oldal
kialakítására.
Vízgazdálkodás 4. szemeszter
1.
Magyarország
vízgazdálkodása
Vízépítés 1.

4. szemeszter

technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

-

-
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Geoinformatika

Geodézia 1.

1. szemeszter

-

Geodézia 2.

2. szemeszter

-

2. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
Vállalat
Geodézia
100% vállalat
Tervezési térkép
adja meg
mérőgyakorlat
készítésének
munkafolyamatai,
sokszögelés; magassági
alappontok létesítése
vonalszintezéssel;
ortogonális
részletmérés;
tahimetrikus
részletmérés; épületek
kitűzése.

Térinformatika 1.-3.
alapjai 1.
szemeszter
Geoinformatika
1.

-

Térinformatik 2.-4.
a alapjai 2. szemeszter
Geoinformatik
a 2.

VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat

Gyakorlat tárgya:
A valós világ
modellezésének
folyamata. Analóg és
digitális modellezések.
Raszteres és vektoros

Vállalat
adja meg

Geodéziai
szintező
és
mérőműs
zerek.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

Térinfor
matikai
szoftvere
k,
adatbázis
ok.

Releváns
iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
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térinformációs
rendszerek felépítése.
Térinformációs
rendszerek technológiai
háttere. Referencia
rendszerek. Adatnyerési
eljárások és
adatforrásuk.
Egyéb szakmai
alapismeretek – az
intézmény hagyományai és a
vállalat lehetőségei szerint

Fakultatív
tárgy

tetszőleges
szemeszter

SZABADON
A kompetencia
VÁLASZTHATÓ oktatásához való
100% vállalat
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)
Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettséggel
bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat))
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Szakirány / Specializáció
Felsőoktatási intézmény
Megj: Intézményenként több
ágazat, szakirány,
specializáció van. A
vállalatok a
szakterületükhöz igazodó
képzésbe tudnak
bekapcsolódni. Itt néhány
példa szerepel csak!
Kompetencia/Tantárgy
Felsőoktatási
Szemeszter
megnevezése
intézmény
tantervében való
megjelenés

Szerkezet-építőmérnöki
ágazat - törzsanyag

Vállalati partner
Ajánlás: 2 KÖTELEZŐ és 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület

Vállalat számára
kötelező/választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
Szerkezetdiagn 4. szemeszter VÁLASZTHATÓ
100% vállalat
osztizáló
laborgyakorlat

Vállalatnál elvégzendő
feladat, projekt leírása
(a tárgy rövid
programja)

Vállalati
Tárgyi
Személyi
számonkér feltételek feltételek
és módja

Vállalat
Gyakorlat tárgya:
Szerkezeti elemek
adja meg
erőjátékának és terhek
hatására bekövetkező
viselkedésének
szemléltetése,
bemutatása modelleken
és szerkezeti
részleteken. A mérési és
kísérleti eljárások
módszereinek,
eszközeinek
bemutatása, használatuk
ismertetése. Korszerű
építőanyagok és

Geodéziai
szintező
és
mérőműs
zerek.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
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anyagvizsgálataik
módszerei. Általános és
speciális diagnosztikai
eljárások acél, beton és
faanyagú
szerkezetekhez.
Tartók statikája 4. szemeszter
Végeselem
5. szemeszter
modellezés
Épületszerkeze 6. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Monolit vasbeton vázas
tek 2.
elmélet:
építésmód, nyílászárok,
felsőoktatás
vízszigetelés,
gyakorlat: vállalat padlóburkolatok,
(Ajánlott
álmennyezetek,
szemeszter: 3-5) fedélszerkezetek,
tetőfedés.

Épülettervezés 5. szemeszter
1.
Acélszerkezete 6. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Komplex
k 2.
elmélet:
acélszerkezetek
felsőoktatás
osztályozása,

gyakorlat)

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
folyamatb
an levő
kivitelezé
s.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség,
vagy
technikusi /
OKJ
végzettség +
5 év szakmai
gyakorlat)

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
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Földalatti
műtárgyak

gyakorlat: vállalat alkalmazása,
konstruálási elvei.
Szerkezeti elemek
stabilitási határállapotai:
kifordulás,
lemezhorpadás;
viselkedés, méretezési
eljárás. Szilárdsági és
stabilitási kölcsönhatási
jelenségek szerkezeti
elemek viselkedésében;
méretezési módszerek
ismertetése. Gerendagerenda és oszlopgerenda kapcsolatok
szerkezeti kialakítása és
viselkedése, méretezése.
Ridegtörés és fáradás
jelensége, jellemzése és
méretezési alapelvei.
6. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Földalatti műtárgyak
elmélet:
csoportosítása
felsőoktatás
feladatuk, anyaguk,
gyakorlat: vállalat szerkezetük alapján. A
földalatti műtárgyakat
érő terhek és hatások.
Építési technológiák.
Szerkezet és
talajmodellek.
Szerkezetek

elkészítése. folyamatb
an levő
kivitelezé
s.
Szerkezet
tervező
szoftver.

szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
folyamatb
an levő
kivitelezé
s.
Szerkezet
tervező
szoftver.
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kialakításának
szempontjai:
mélygarázsok, alagutak,
medencék,
folyadéktárolók,
csővezetékek,
közműalagutak,
bunkerok, silók. Talajjal
együtt dolgozó
szerkezetek. Erősített
talajszerkezetek.
Szálerősített betonok,
hegesztett betonacél
vázak.
6.
szemeszter
VÁLASZTHATÓ
Vasbetonszerk
Gyakorlat tárgya:
50%
Vasbeton lemezek és
ezetek 2.
elmélet:
lemezrendszerek
felsőoktatás
számítása. Rugalmas
gyakorlat: vállalat lemezegyenlet
használata. Lemezek és
lemezrendszerek
közelítő és részletes
számítása. Egyirányban
és kétirányban
teherviselő lemezek
vasalási rendszerei,
szerkesztési szabályai.
Keretszerkezetek
közelítő és részletes
számítása. Pontonként
alátámasztott lemezek

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
Szerkezet
tervező
szoftver.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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kialakítása és számítása.
Keretsarok és
rövidkonzol számítása,
méretezése. Keretvázas
épület tervezési feladat
megoldása.
Épülettervezés 7. szemeszter
2. (Ipari,
mezőgazdasági
épületek)
Hídépítés
6. szemeszter
 Magasépítési
specializáció
7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
Mérnöki
50%
Az épületek
faszerkezetek
elmélet:
faszerkezeteinek átfogó
felsőoktatás
megismertetése a
gyakorlat: vállalat hallgatókkal, különös
tekintettel a fából
készült
épületszerkezeteknek, a
fának mint ortotróp
anyagnak a
tulajdonságaiból adódó
specifikumaira.
Szerkezetek 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Az épületdiagnosztikai
megerősítése
elmélet:
vizsgálatok
felsőoktatás
lebonyolításának
gyakorlat: vállalat általános elvei és a
vizsgálat menete.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
Szerkezet
tervező
szoftver.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
Szerkezet
tervező

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
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Roncsolás-mentes és
roncsolásos vizsgálatok
(helyszíni és
laboratóriumi)
épületvizsgálati
módszerek. A használati
tapasztalatokon és/vagy
erőtani számításon
alapuló vizsgálati
módszerek alkalmazása,
a vizsgálatok
kiértékelése. Régi
teherhordó szerkezetek
minősítési kategóriái, a
szükséges intézkedések,
a döntési változatok. A
teherhordó szerkezetek
közvetett és közvetlen
károsodásának okai. A
szerkezet-cserék és a
szerkezet-megerősítések
szempontjai és a
felújítások
hatékonysága.
Magasépítési 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Öszvérszerkezetek
öszvérszerkezet
elmélet:
tartószerkezeti elemi.
ek
felsőoktatás
Feszültségek
gyakorlat: vállalat meghatározása
pillanatnyi és tartós
terhek esetén.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

szoftver.

BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
Szerkezet
tervező
szoftver.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
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Öszvérgerenda tartók
rugalmas és képlékeny
analízise. Hosszirányú
csúsztatóerő ábra
meghatározása
rugalmas alapon.
Vizsgálatok
használhatósági
határállapotban.
Hagyományos és
korszerű
együttdolgoztató
kapcsolatok.
Együttdolgoztató
kapcsolatok méretezése.
Teljes és részleges nyírt
kapcsolatok.
Öszvéroszlopok
ellenőrzése.
Trapézlemezes
öszvérfödémek
analízise. Különleges
együttdolgozó
szerkezetek méretezési
kérdései.
Magasépítési 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Magasépítési
acélszerkezetek
elmélet:
acélszerkezetek
felsőoktatás
(csarnokok, egy és
gyakorlat: vállalat többszintes épületek,
sportlétesítmények és

ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
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speciális szerkezetek)
típusainak és szerkezeti
megoldásainak
bemutatása. Szerkezetek
tervezése az Eurocode
szabványrendszer
alapján: szerkezeti
kialakítás, terhek
felvétele, analízis,
erőtani tervezés. A
merevítési rendszer
felvétele. A
számítógéppel segített
tervezés alapismeretei.
Az Internet szerepe a
mérnöki tervezésben.
Magasépítési 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Magas épületek
vasbetonszerke
elmélet:
szerkezeti kialakítása.
zetek
felsőoktatás
Födémek,
gyakorlat: vállalat födémrendszerek,
keretek,
épületmerevítések,
faltartók, csarnokok
számítása.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

szoftver.

BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező
szoftver.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Segédlete
k,
szabvány
ok,
szerkezett
ervező
szoftver.
AXIS
VM,
SteelCAD,
ConSteel,
Nemetsch
ek stb.
8. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
Intézménn Tervdoku
100% vállalat
A vállalat által használt yel
mentáció,
szerkezettervezői
egyeztetett segédlete
szoftverek
feladat
k,
használatának
elkészítése. szabvány
elsajátítása, gyakorlati
ok,
alkalmazások.
szerkezett
ervező
szoftver.
AXIS
VM,
SteelCAD,
ConSteel,
Nemetsch

Diplomamunka 8. szemeszter

Szerkezetterve
zői szoftverek
1.
Szerkezetterve
zői szoftverek
2.

KÖTELEZŐ

Vállalat adja meg,
Vállalat
megfelelően az
adja meg
egyetemi
követelményeknek.
(Cégspecifikus feladat)

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, vagy
ezzel
egyenértékű
egyetemi
végzettség)

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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ek stb.
Intézményi
 Híd és műtárgy
specializáció tanterv szerint –
külön
egyeztetendő
Intézményi
 Geoinformatikaépítőmérnök tanterv szerint –
külön
specializáció
egyeztetendő
Intézményi
 Geotechnika specializáció
tanterv szerint –
külön
egyeztetendő
Intézményi
 Építéstechnológia és
menedzsment tanterv szerint –
külön
specializáció
egyeztetendő
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Infrastruktúraépítőmérnöki ágazat törzsanyag

Hidraulika 2.
Hidrológia 2.
Közlekedési
hálózatok
Regionális
közmű
rendszerek

4. szemeszter
4. szemeszter
5. szemeszter

-

5. szemeszter VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat

Gyakorlat tárgya:
Jártasság szerzése a
regionális közművek
tervezése témakörben.
Közműrendszerek fajtái,
általános ismérvei,
közművek tervezési
irányelvei, méretezése.
Közműhálózatok
anyagai, műtárgyai,
építési technológiák.
Vízgazdálkodá 5. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Magas épületek
s 2.
elmélet:
szerkezeti kialakítása.
felsőoktatás
Födémek,
gyakorlat: vállalat födémrendszerek,
keretek,
épületmerevítések,
faltartók, csarnokok
számítása.
Vízépítés 2.

5. szemeszter VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat

Gyakorlat tárgya:
Magas épületek
szerkezeti kialakítása.
Födémek,
födémrendszerek,

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező
szoftver.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező
szoftver.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
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ervező
szoftver.

keretek,
épületmerevítések,
faltartók, csarnokok
számítása.
Infrastruktúra 6. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Magas épületek
létesítmények
elmélet:
szerkezeti kialakítása.
építéstechnológ
felsőoktatás
Födémek,
iája 1.
gyakorlat: vállalat födémrendszerek,
keretek,
épületmerevítések,
faltartók, csarnokok
számítása.
Közlekedési
létesítmények
pályaszerkezetei
Infrastruktúra
műtárgyak,
hidak
Közlekedési
környezetvédele
m
Szakirányú
integrált külső
gyakorlat

6. szemeszter

-

6. szemeszter

-

7. szemeszter

-

6.-8.
szemeszter

KÖTELEZŐ

Gyakorlat tárgya:
Komplex tervezői,
kivitelezői ismeretek
szerzése 4 hetes
folyamatos gyakorlat

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező
szoftver.

(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Tanulmány Segédlete Releváns
készítése. k,
iskolai
szabvány végzettségge
ok,
l bíró
közműter szakember
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során.

Vállalat
Térinformatika 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
100% vállalat
Digitális térképi
adja meg.
mérőgyakorlat
állomány. Felmérés,
digitális adatgyűjtés.
Szoftveres feldolgozás.

Diplomamunka 8. szemeszter

 Közlekedési létesítmény Forgalomtechni 6. szemeszter
ka – városi
specializáció
közlekedés
Útépítés és
6. szemeszter
fenntartás
Vasútépítés és

KÖTELEZŐ

Vállalat adja meg,
Vállalat
megfelelően az
adja meg
egyetemi
követelményeknek.
(Cégspecifikus feladat)

vező
szoftver.

SOKKIA
és LEICA
mérőállo
mások,
LEICA
GPS

Segédlete
k,
szabvány
ok,
közműter
vező
szoftver.

(MSc, vagy
ezzel
egyenértékű
egyetemi
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, vagy
ezzel
egyenértékű
egyetemi
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, vagy
ezzel
egyenértékű
egyetemi
végzettség)

-

-
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fenntartás
Úttervezés

7. szemeszter VÁLASZTHATÓ
50%
elmélet:
felsőoktatás
gyakorlat: vállalat

Gyakorlat tárgya:
Az úttervezés egyes
részfeladatainak
elvégzése, meglévő utak
felújításának a
tervezése.

Vasúttervezés 7. szemeszter
Geotechnika 4. 7. szemeszter
(Közlekedési
földművek)
Infrastruktúra 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Magas épületek
létesítmények
elmélet:
szerkezeti kialakítása.
építéstechnológ
felsőoktatás
Födémek,
iája 2.
gyakorlat: vállalat födémrendszerek,
keretek,
épületmerevítések,
faltartók, csarnokok
számítása.
Infrastruktúra 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Magas épületek
tervezés
elmélet:
szerkezeti kialakítása.
(szakirányú
felsőoktatás
Födémek,
komplex

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező
szoftver.

Intézménn
yel
egyeztetett
feladat
elkészítése.

Tervdoku
mentáció,
segédlete
k,
szerkezett
ervező
szoftver.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Intézménn Tervdoku Releváns
yel
mentáció, iskolai
egyeztetett segédlete végzettségge
feladat
k,
l bíró
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elkészítése. szerkezett szakember
ervező
(MSc, illetve
szoftver. BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Intézménn Vállalat Releváns
Útgazdálkodás, 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ Gyakorlat tárgya:
50%
Az útgazdálkodás és
yel
adja meg iskolai
útüzemeltetés
elmélet:
vagyongazdálkodás
egyeztetett
végzettségge
felsőoktatás
alapkérdései.
feladat
l bíró
gyakorlat: vállalat Útburkolat-gazdálkodás elkészítése.
szakember
és hídgazdálkodás.
(MSc, illetve
Adatigények,
BSc, vagy
állapotfelvételek és
ezzel
nyilvántartások.
egyenértékű
Útfenntartási igények
főiskolai
meghatározása és
végzettség)
elsőbbségi sorolás. Az
útgazdálkodás
szervezeti és jogi
összefüggései. Hazai és
külföldi útgazdálkodási
rendszerek, a HDM-4
rendszer ismertetése.
Hazai és külföldi
hídgazdálkodási
rendszerek, a PONTIS
rendszer ismertetése.
Az útüzemeltetés
alapfogalmai, fő
projekt)

gyakorlat: vállalat födémrendszerek,
keretek,
épületmerevítések,
faltartók, csarnokok
számítása.
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feladatai, közútkezelési
szabályzat. A téli
útüzemeltetés sajátos
problémái. Az
útüzemeltetés
háttéradatai, adatbank.
Útdíjak és hatásaik.
Költség-haszon
elemzési módszerek
alkalmazása. Az
útüzemeltetés műszaki,
környezeti és gazdasági
szempontjainak
figyelembevétele.
Szakirányú 6.-8.
integrált külső szemeszter
gyakorlat

KÖTELEZŐ

Diplomamunka 8. szemeszter

KÖTELEZŐ

Tanulmány Segédlete Releváns
készítése. k,
iskolai
szabvány végzettségge
ok,
l bíró
közműter szakember
vező
(MSc, vagy
szoftver. ezzel
egyenértékű
egyetemi
végzettség)
Vállalat adja meg,
Vállalat
Segédlete Releváns
megfelelően az
adja meg k,
iskolai
egyetemi
szabvány végzettségge
követelményeknek.
ok,
l bíró
(Cégspecifikus feladat)
közműter szakember
vező
(MSc, vagy
Gyakorlat tárgya:
Komplex tervezői,
kivitelezői ismeretek
szerzése 4 hetes
folyamatos gyakorlat
során.
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szoftver.

ezzel
egyenértékű
egyetemi
végzettség)

 Települési szakirány

Intézményi
tanterv szerint –
külön
egyeztetendő
Intézményi
 Vízmérnöki szakirány
tanterv szerint –
külön
egyeztetendő
Intézményi
Tűz- és katasztrófavédelmi
tanterv szerint –
specializáció
külön
egyeztetendő
Intézményi
Vízellátás-csatornázás
tanterv szerint –
specializáció
külön
egyeztetendő
Intézményi
Területi vízgazdálkodás
tanterv szerint –
specializáció
külön
egyeztetendő
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A vállalatok számára
optimális bekapcsolódási
lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 3-5db tantárgy
keretében be tudják illeszteni
a felsőoktatási intézmény
mintatantervébe.

Tantárgy 1

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
Szemeszter
intézmény
kredit
tantervében
(példa:)
való megjelenés

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI
LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál elvégzendő Vállalati
Tárgyi
Személyi
kötelező/
feladat, projekt leírása számonkér feltételek feltételek
választható
(a tárgy rövid
és módja
közreműködés a
programja)
kompetencia
megszerzésében,

A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokho
z illeszkedő
tantárgyakat
hirdetnek.
Tantárgyankén
t
1 vagy 2 kredit
értékkel.
Betontechnológi 2. szemeszter VÁLASZTHATÓ
ai vizsgálatok
1 kredit

Anyagvizsgálati
módszerek elmélete és
gyakorlata
Anyagvizsgálati
szabványok
megismerése

Elmélet,
gyakorlat,
laboratóriu
mi
vizsgálato
k

Vizsgálati
eszközök,
berendezé
sek,
minták,
szabvány
ok

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség +
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Tantárgy 2

Betonüzemi
előregyártás

3. szemeszter VÁLASZTHATÓ
1 kredit

Előregyártás tervezése
és technológiája.
Betontervezés a
gyakorlatban.

Elméleti, Berendez
gyakorlati ések,
szabvány
ok,
segédlete
k

Tantárgy 3

Előregyártás
gépei

4. szemeszter VÁLASZTHATÓ
1 kredit

Előregyártás gépei,
eszközei, technológiája

Elméleti, Berendez
gyakorlati ések,
szabvány
ok,
segédlete
k

2 év szakmai
gyakorlat
vagy
Technikusi/
OKJ
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség +
2 év szakmai
gyakorlat)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
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Tantárgy 4

Projektmunka

5. szemeszter VÁLASZTHATÓ
2 kredit

Projektfeladatban való
részvétel – előkészítés,
pályázat készítés,
kivitelezés.

Elméleti, Vállalat
gyakorlati adja meg

Tantárgy 5

Vonalas
műtárgyak

6. szemeszter VÁLASZTHATÓ
2 kredit

Vonalas műtárgyak
tervezése, kivitelezése

Elméleti, Szabvány
gyakorlati ok,
tervezési
segédlete
k,
szoftver,
hardver

Tantárgy 6

Transzportbeton 7. szemeszter VÁLASZTHATÓ
2 kredit

Transzportbeton
tervezés, szállítás,
bedolgozás
munkafolyamata,
technológiai ismeretei

Elméleti, Vállalat
gyakorlati adja meg

végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(MSc, illetve
BSc, vagy
ezzel
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Tantárgy 7
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ
ILLESZKEDŐ ISMERET

választható
1 vagy 2
kredit

VÁLASZTHATÓ

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg

Vállalat
adja meg

egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Vállalat Releváns
adja meg iskolai
végzettség
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Tantárgyleírás formátum– Építőmérnök alapképzés Duális Gyakorlata I.
A vállalati partnerek által oktatni kívánt tantárgyak adatainak megadásához az alábbi minta ad
támpontot.
Tantárgy címe
magyarul Duális gyakorlat I.
angolul
Kötelező előtanulmány(ok) kódjai:
Tárgyfelelős oktató neve:
Az oktatás féléve:

őszi

Óraigény

szeminárium

óra/hét
óra/félév

előadás

Tárgyfelelős egység neve:
tavaszi
lab.gyak.

mindkettő

számonkérés formája

Kreditértéke
:

2

gyakorlati jegy
évközi jegy

értékelés típusa
A meghirdetés
mintatantervei:

Oktatás célja
magyarul A balesetvédelmi, munkavédelmi tudnivalók, az építőipari folyamatok, megismerése.
A félév során előírt gyakorlati feladatok elvégzése.
angolul
Tantárgy tartalma
magyarul Első hetekben a hallgatónknak az építőiparban folyó tevékenységgel kell
megismerkedniük, kihangsúlyozva azon építőmérnöki területek bemutatását, melyre a
hallgatót fel kívánják készíteni. Ennek időtartama az adott ipari cég lehetőségei szerint
változhat.
A tényleges munka megkezdése előtt a hallgatók számára részletes baleset-és tűzvédelmi
oktatást, valamint munkavédelmi oktatást kell tartani, abból vizsgát kell tenniük. Nagyon
fontos, hogy az oktatás ne formális legyen, kihasználva a gyakorlati bemutatások
lehetőségét, az oktatás térjen ki a munkavégzés valódi veszélyeinek megismertetésre. A
félév második felében a hallgatóknak gyakorlati feladatokat kell elkészíteniük. A
feladatokat a felsőoktatási intézmény és gyakorlati hely közösen dolgozza ki. A feladatok
teljesítéséhez különböző építőiparban használatos felszerelésre lehet szükség.

angolul
Számonkérési és értékelési rendszere
magyarul A számonkérés a félév végén prezentáció formájában történik.

angolul
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A duális partnervállalatok fejlesztési irányai (AJÁNLÁS)
A duális felsőoktatási programba való bekapcsolódással a partnervállalatok számára a
mindennapokban a piaci gyakorlattól eltérő tevékenységek is megjelennek. A csatlakozási
döntés eredményeként ajánlott átgondolni, esetleg átalakítani az alábbi vállalati funkciókat:
1. HR terület (oktatási szervezet, vagy munkacsoport, - belső képzések, továbbképzések)






Képzési és utánpótlási stratégia kialakítása
Mentorok, mestertanárok kiválasztása, utánpótlása
Oktatási folyamtok szervezése, adminisztrálása - a felsőoktatási intézménnyel
közösen
A duális képzésbe bevont szakemberek módszertani továbbképzése
Vállalati tananyagok fejlesztése

2. Marketing, kommunikáció





A cég munkaerő piaci megjelenésének, brandjének átgondolása
Marketing és kommunikációs szakemberek bevonása a duális képzés
bevezetésébe, népszerűsítésébe
Beiskolázási marketing kialakítása önállóan és a felsőoktatási intézménnyel
közösen
A cég elektronikus megjelenési portfóliójának bővítése

3. A duális képzés feltételeinek való megfelelés biztosítása




A gyakorlati képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása
(eszközök, műszerek, munkavédelmi felszerelések, stb.).
Költséghatékony képzési folyamat kidolgozása
Partnervállalatokkal való képzési együttműködési lehetőségek feltárása
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Alapfogalmak, definíciók:
A felsőoktatásban használatos kifejezések gyűjteménye:
1. Abszolutórium/végbizonyítvány: a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és
– a nyelvvizsga megszerzésének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének
kivételével – a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.
2. Aktív félév: a hallgatói jogviszony vonatkozásában az a félév, amelyre a hallgató
bejelentkezett, és amelyben a hallgató jogviszonya nem szünetel. Az aktív félévben a
hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban jogokat és kötelezettségeket teljes
körűen gyakorolja.
3. Alapképzés: Az első képzési ciklus az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve:
BA: Bachelor of Arts, BSc: Bachelor of Sciences), mely (alapképzési szaktól függően)
6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az oklevél megszerzésével alapfokozat és
egy, az adott szaknak megfelelő szakképzettség szerezhető. Az alapfokozatot nyújtó
első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az
elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére
jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a
tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Az adott alapképzési
szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen
szakképzettséget lehet szerezni a képzés elvégzésével, milyen személyi kompetenciák
szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai
ismeretekre tehet szert, továbbá milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél
megszerzéséhez.
4. Alkalmassági vizsga: a felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény
által azokon a szakokon megkövetelt vizsga, amelyek elvégzéséhez bizonyos
készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi, pályaalkalmassági,magyar nyelvi
alkalmassági stb.) meghatározott szintje szükséges. Az alkalmassági vizsga értékelése
„megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítés lehet. A „nem felelt meg" minősítés
esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre.
5. Államilag elismert nyelvvizsga: akkreditált nyelvvizsgaközpontban lefolytatott,
nyelvismeret tanúsítására szolgáló vizsga. Nyelvvizsgára minden magyar és nem
magyar állampolgárságú személy jelentkezhet attól az évtől kezdve, amelyben betölti
14. életévét. Magyar állampolgár magyar mint idegen nyelvből nem tehet
nyelvvizsgát, illetve magyar nyelvtudását igazoló bizonyítványa(i) nem értékelhető(k)
többletpontra a felvételi eljárásban. A nyelvvizsga fajtája szerint lehet: általános
nyelvi, illetve szaknyelvi, a nyelvvizsga alap-, közép- és felsőszintű nyelvtudást mér.
A felsőoktatási felvételi eljárásban – a sajátos nevelési igényű jelentkezők kivételével
– alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben kizárólag a
legalább B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért jár
többletpont.
6. Állami ösztöndíjas minimum-pontszám: az oktatásért felelős miniszter által
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, valamint osztatlan mesterképzésben
országosan megállapított olyan minimum-pontszám, amely felett - a szakos kapacitás
keretén belül - az ezt elérő jelentkezőket fel kell venni állami ösztöndíjjal támogatott
képzésre.
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7. Átvétel (intézményváltoztatás) és szakváltás: az egyetemi és főiskolai hallgatók
részére a nemzeti felsőok-tatásról szóló törvény által biztosított jog, amely a
tanulmányok ideje alatt az intézmény, továbbá intézményen belül a szak
megváltoztatására vonatkozik. Kérelemre történik, feltételeit a fogadó felsőoktatási
intézmény határozza meg. Az átvétel kizárólag adott képzési területen belül
lehetséges. A munkarendváltás, a képzési nyelv váltása, valamint a képzési helyszín
váltása nem minősül szakváltásnak.
8. Beiratkozás: a hallgatói jogviszony létesítésére szolgáló hivatalos eljárás.
9. Bejelentkezés: a hallgató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tanulmányait folytatni
kívánja-e az adott félévben.
10. Besorolási döntés: az Oktatási Hivatal felsőoktatási felvételi eljárást lezáró döntése.
Ebben döntés születik arról, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi
kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felsőoktatási felvételi
eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.
11. Bolognai folyamat: 1999-ben a Bolognai Nyilatkozattal megindult oktatáspolitikai
kezdeményezés megvalósítási/megvalósulási folyamata, amelynek célja a
nyilatkozatot aláírt országok (29 ország, köztük Magyarország is) oktatási
rendszerének összehangolása az egyes országok felsőfokú képzései közötti
átjárhatóság, a felsőfokú képzésében való részvétel megkönnyítése érdekében. A
folyamat eredményeit az aláírók kétévente felülvizsgálják, értékelik, további, illetve
módosított célokat fogalmaznak meg, mint tették ezt 2001-ben Prágában (Prágai
Nyilatkozat), 2003-ban Berlinben (Berlini Nyilatkozat), 2005-ben Bergenben (Bergeni
Nyilatkozat), 2007-ben Londonban (Londoni Nyilatkozat), 2009-ben Leuvenben
(Leuveni Nyilatkozat), valamint legutóbb 2010-ben Budapesten és Bécsben
(Budapest-Bécs Deklaráció). A Budapest-Bécs Deklaráció jelentőségét az adja, hogy a
2010-re megteremteni célzott Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrejöttét a
tagországok miniszterei bejelentették. Az EFT-nek jelenleg 47 tagállama van (a
legutóbbi csatlakozó 2010-ben Kazahsztán volt).
12. ECTS (European Credit Transfer System): európai kreditátviteli rendszer, mely
megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai
felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot.
13. Egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő: a hallgatói tanulmányi munka azon része
munkaórákban kifejezve, melyet a hallgató átlagosan a tanórán (kontaktórán) kívül
önállóan végez a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében
(beleértve a vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt).
14. Egységes, osztatlan képzés: az új képzési rendszernek megfelelő, ugyanakkor
ciklusokra nem bontott, mester fokozat megszerzéséhez vezető képzés
15. ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)/NEPTUN rendszer:a Magyar felsőoktatás
oktatás-és tanulmányszervezést szolgáló, valamint a hallgatói pénzügyeket kezelő
számítógépes nyilvántartó rendszere.
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16. Érettségi pontok: a felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények
által képzési területenként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos
eredménye alapján kiszámolt pontok összeg, tárgyanként maximum 100 pont
szerezhető, összértéke legfeljebb 200 pont lehet.
17. Értékemelő vizsga: a vizsgaidőszakban letett sikeres vizsga érdemjegyének javítására
szolgáló vizsgalehetőség.
18. Érvényes felvételi pontszám: Az a jelentkező rendelkezhet érvényes felvételi
pontszámmal, aki a felvétel alapvető feltételeit teljesíti, azaz a felvételi pontszám
számára kiszámítható lesz. A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a
jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.
19. Esti munkarend szerinti képzés: a levelező képzés mellett a részidejű képzés egyik
formája. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet, kivéve a szakirányú továbbképzést, melynél
legalább húsz, legfeljebb ötven százalék lehet. A képzést a hallgatók elfoglaltságának
figyelembevételével kell megszervezni, a szorgalmi időszakban munkanapokon
tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon.
20. Félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely regisztrációs időszakra, és
képzési időszakra tagolódik,
21. Félévközi jegy: a hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló, a
szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók
alapján adott érdemjegy.
22. Felsőoktatási szakképzés: a felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony
keretében folytatott felsőoktatási szakképzés, amely oklevél kiadásával zárul (az
oklevél felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsít). A felsőoktatási szakképzéseket a
felsőoktatási intézmények 2013. szeptemberben indították először.
23. Felsőfokú végzettség: a „hagyományos" képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi
alapképzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és
mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség.
24. Felsőoktatási intézmények: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
értelmében a felsőoktatási intézmény - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti
alkotó tevékenység, mint alaptevékenység folytatására - létesített szervezet.
A felsőoktatás rendszerének működtetése az állam, a felsőoktatási intézmény
működtetése a fenntartó feladata. A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége
magában foglalja a felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, a doktori
képzést és a szakirányú továbbképzést. Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó
tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag felsőoktatási
intézmény folytathat.
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25. Felvétel alapvető feltételei: Amennyiben a felvételi tájékoztatóban, vagy a
felsőoktatási felvételi eljárás során egyedi tájékoztató üzenetben, felsőoktatási
intézményi tájékoztatásban a „felvétel alapvető feltételei" meghatározással találkozik,
úgy ez alatt a következő feltételeket kell érteni. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
valamint osztatlan mesterképzés esetén az érettségi bizonyítvány, osztott mesterképzés
esetén a felsőfokú oklevél hiánya alapvető kizáró ok. További alapvető feltétel az
adott képzési ciklusban meghatározott jogszabályi minimumpont elérése.
Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a
harmadik alapvető kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra
meghatározott, főszabály szerinti legalább kettő beszámítható érettségi
vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint), kivéve, amennyiben
a felsőoktatási intézmény érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga alapján
számít felvételi pontszámot vagy a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján. További
kizáró jellegű alapvető feltétel az esetleges alkalmassági vizsga.
26. Felvehető kapacitásszám: a jelentkezők közül az adott intézménybe egy adott évben
az első évfolyamra felvehető – a felsőoktatási felvétel feltételeit teljesítő – jelentkezők
száma. A felvehető kapacitásszám képzési területre, munkarendre, képzési helyre és
nyelvre került meghatározásra. A felvehető kapacitásszám a felvételi tájékoztató
intézményi fejezetében található meg. Az adott képzés vonatkozásában a felvehető
szakos minimum és maximum kapacitásokat szintén a felvételi tájékoztató
tartalmazza.
27. Felvételi ponthatár: a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezőkről egységes
rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre
ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a ponthatárt elérte vagy
meghaladta, kötelező besorolni. A besorolási döntés előkészítéseként az Oktatási
Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes képzések
ponthatárára.
28. Felvételi összpontszám: A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául
szolgáló eredményt alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, felsőoktatási
szakképzésben 400 + 100 pontos pontszámítási rendszerben fejezik ki. A pontszámítás
alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200
pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik. Kivételes esetben az
összpontszámot gyakorlati vizsga alapján állapítják meg. (Mesterképzésben az
összpontszám 100 pont.)
29. Felvételi szabályzat: a felsőoktatási intézmény által megalkotott, a felsőoktatási
felvételi eljárást és a felvételre vonatkozó egyéb szabályokat tartalmazó szabályok
összessége, melyet az intézmény köteles nyilvánosságra hozni, és általában az
intézmény weboldalán érhető el.
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30. Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): a hatályos jogszabályok szerint
fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
31. Gyakorlati vizsga: alapképzésben a művészet, művészetközvetítés képzési területen
szervezhető vizsga megnevezése, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény
határozza meg és közzéteszi a felvételi tájékoztatóban. Gyakorlati vizsgán az értékelés
pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a felsőoktatási intézmények
mesterképzésben ugyancsak tarthatnak gyakorlati vizsgát (ez általában szóbeli, illetve
írásbeli), ezeket is tartalmazza a felvételi tájékoztató.
32. Hallgatói azonosító: A hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek,
amennyiben nem rendelkezik tanulói azonosítóval, tizenegy jegyű hallgatói azonosító
számot adnak, amiről az intézmény – kérelemre, annak benyújtásától számított tizenöt
napon belül – a hallgató nevének, születési helyének és idejének, anyja születési
nevének egyidejű feltüntetésével – igazolást állít ki. Annak, aki tanulói azonosító
számmal rendelkezik, a hallgatói azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító
számmal.
33. Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok
folytatása alatt fennálló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a
hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó szabályokban
meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott
képzési ciklust lezáró abszolutórium kiállításának napján és a másik intézménybe való
átvétellel automatikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott
esetekben – az intézmény egyoldalú döntésével szűnhet meg.
34. Hallgatói jogviszony szüneteltetése (halasztás): ha a hallgató bejelenti, hogy a
következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a
hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének
ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a
hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szüneteltetésre – ha a tanulmányi
és vizsgaszabályzat ettől eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres
teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos
további kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés
lehetőségét – a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. Szünetel a hallgatói
jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek
szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud
eleget tenni, valamint ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok
folytatásától.
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35. Hallgatói Önkormányzat: a felsőoktatási intézmény önkormányzatának része,
amelynek célja elsősorban a hallgatók érdekképviselete. A hallgatói önkormányzat
tagja a felsőoktatási intézmény minden hallgatója, függetlenül attól, hogy
tanulmányait milyen oktatási formában végzi. Tisztségviselőit és képviselőit a
hallgatók választják meg.
36. Hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): hátrányos helyzetűnek minősül az a
beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy
jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
intézeti, állami nevelt volt.
37. Javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban első alkalommal történő
megismétlése.
38. Jelentkezési sorrend: a jelentkező által a felsőoktatási felvételi jelentkezés során
meghatározott sorrend, mely az általa kiválasztott intézmények, képzések rangsora.
Módosítására a felsőoktatási felvételi eljárás során egy alkalommal, a besorolási
döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – írásban vagy
elektronikus úton – van lehetőség. A felsőoktatási intézménynek a felvételről szóló
döntése során kötelezően figyelembe kell venni ezt a sorrendet, ugyanis nem vehető
fel az adott intézménybe az a jelentkező, akit a sorrendben előrébb álló felsőoktatási
intézmény már felvett.
39. Jogszabályi minimumpont: Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási
szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi
összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot
(ún. „jogszabályi minimumpontszám"): alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés
esetén a 2015. évben 280 pontot (évente változik a minimumpontszám), azzal a
kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az
OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszámot kell alapul venni; felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, azzal a
kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni; mesterképzés
esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.
40. Jogszabályi pontszám: a besorolási és a felvételi határozatban a „jogszabályi
pontszám" meghatározás a többletpontok nélkül – de az emelt szintű érettségi után
kapható többletpontokkal – számított pontszámot jelenti.
41. Jogorvoslati kérelem: a felsőoktatási felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által
hozott besorolási döntés, illetve a felsőoktatási intézmény által hozott felvételi döntés
ellen – annak közlésétől vagy annak hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül – benyújtható kérelem. A hallgatói jogviszony fennállása alatt a
felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása –
kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést – esetén igénybe vehető
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jogorvoslat elnevezése. Felsőoktatási intézménybe való benyújtására a közléstől,
illetve a tudomásszerzéstől számított 15 nap áll a hallgató rendelkezésére. A kérelmet
a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa létrehozott bizottság bírálja el,
melynek döntése ellen a hallgató a közléstől számított 30 napon belül –
jogszabálysértésre vagy a hallgatói jogviszony megsértésére való hivatkozással – az
illetékes megyei bírósághoz fordulhat
42. Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK): azoknak az ismereteknek,
jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a
tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható.
43. Képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
44. Képzési időszak: a képzési időszak szorgalmi időszakra és hozzákapcsolódó
vizsgaidőszakra tagolódik.
45. Képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely az
alapképzési szak, a mesterképzési szak és az osztatlan képzési szak, valamint a
felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és
tanulmányi követelményeit, a doktori képzés tervét, valamint felsőfokú szakképzésben
a szakképzési programot tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a
tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az
értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt.
46. Képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben
meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési
tartalommal rendelkeznek.
47. Kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a
tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott
ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit
harminc tanulmányi munkaórát jelent; a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató
teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen
értékelést(érdemjegyet) kapott.
48. Kritériumkövetelmény: olyan – tanterv által rögzített – kötelezően teljesítendő
előírás, amelyhez nem tartozik kredit.
49. Kurzus: a tantervi egységek félévi meghirdetése oktatóval, illetve órarendi és tantermi
hellyel.
50. Levelező munkarend szerinti képzés: az esti képzés mellett a részidejű képzés másik
formája. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. Olyan oktatásszervezési rend, amely szerint
– az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül
sor.
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51. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés: olyan oktatási forma, amelyben a
képzés költségeit az állami költségvetés biztosítja a felsőoktatási intézményen
keresztül. Ha a felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjas képzésben
tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény
megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem
szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség
ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben
folytathatja. A hallgató 12 féléven keresztül folytathat tanulmányokat magyar állami
ösztöndíjas képzésben.
52. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB): A MAB a felsőoktatásban
folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos
minőségének ellenőrzését és értékelését elősegítő országos szakértői testület.
53. Mérföldkő:a tanterv teljesítésének periodikus és/vagy a további tantervi egységek
tematikus csoportosításának mérőpontja,
54. Mesterképzés: A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA: Master of Arts,
MSc: Master of Sciences) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki
legalább alapfokozatot és szakképzettséget vagy ezzel egyenértékű, a korábbi képzési
rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget, illetve egyetemi
szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy mesterfokozatot
szerzett. A felvétel pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák
meg. E képzés 2–4 féléves (kivéve az osztott, mesterszinten végezhető tanárképzést,
amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra,
illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére
készít fel. Az adott szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy
milyen alapképzési szakról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési
szakra, valamint hogy mely szakképzettség szerezhető az adott mesterképzésben,
továbbá milyen személyi kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres
teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert, illetve milyen
nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez. Amennyiben a jelentkező egy
felvételi időszakban alap- és mesterképzési ciklusra is jelentkezik, akkor olyan
rangsort kell kialakítania, mely tartalmazza valamennyi jelentkezését.
55. Mintatanterv (ajánlott tanterv): a tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása
félévekre, amely minden félévben 30 (±3) kredit teljesítését teszi lehetővé úgy, hogy a
tanulmányi követelmények a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő
alatt teljes egészében teljesíthetőek.
56. Modul: a szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal
magába, amelyek tematikailag, a szak képzési célját illetően, vagy valamilyen
specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalja
össze. A modulok lehetnek egymásra épülők, vagy egymást helyettesítők.
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57. Munkarend (tagozat): a képzésszervezési elv, amely lehet nappali, levelező, esti és
távoktatás.
58. Nappali munkarend szerinti képzés: teljes idejű képzés, melyet heti öt napból álló
tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől a
felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.
59. Nemzeti felsőoktatási törvény: a felsőoktatás legmagasabb szintű ágazati
jogszabálya, amely a felsőoktatásban részt vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a
felsőoktatási intézmények és a felsőoktatással kapcsolatos állami és egyéb szervezetek
feladatait, hatáskörét tartalmazza. 2012. szeptember 1-jétől a 2011. évi CCIV. nemzeti
felsőoktatási törvény van hatályban.
60. Oklevél: a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a
tanulmányok sikeres elvégzését. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási
intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születésének helyét és idejét, a
végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak,
szakképzettség), a képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és
napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg az
intézményi szabályzatban meghatározott intézményi, kari vezetőnek), a záróvizsgabizottság vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az
intézmény pecsétjét, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a felsőoktatási
intézmény szabályzata feltüntetni rendel. Az oklevelet magyar nyelven vagy magyar
és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében a nemzeti és etnikai
kisebbségek nyelvén, továbbá – kivételesen, a felsőoktatási intézmény döntésének
megfelelően – a képzés nyelvén is ki kell adni.
61. Országos Képzési Jegyzék (OKJ): az állam által elismert szakképesítések jegyzéke.
Az OKJ tartalmazza a szakképesítés azonosító számát, megnevezését és a hozzá
rendelt FEOR számot, a szakképesítések körét és szakmacsoportját, a jegyzékbe
kerülés évét, a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető
szakképesítéseket, a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális
időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására feljogosított minisztert.
62. Osztatlan mesterképzés: egyes szakokon (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész,
állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) az új, többciklusú képzés bevezetését
követően is megmaradt az osztatlan, legalább 10 féléves, legfeljebb 12 féléves képzés.
Osztatlan mesterképzésben tehát nincs elkülönülve az alapképzés és a mesterképzés, a
felvétel feltétele a legalább érettségi végzettség, és a képzés mesterfokozattal zárul.
63. Önköltséges képzés: az állam által nem támogatott (vagyis önköltséges), felsőoktatási
intézményben folyó képzés, amelyben a részt vevő hallgatókat a képzéssel összefüggő
önköltség terheli. Az önköltség forintban megállapított félévi összegét a
Tájékoztatóban – vagy annak hivatalos kiegészítésében – szakonként közzé kell tenni.
Vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és működési szabályzatban
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meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt
bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
64. Párhuzamos képzés: ha egy hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban, illetve ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg
több szakképzettség megszerzése érdekében folytat tanulmányokat.
65. Párhuzamos jogviszony: más felsőoktatási intézmény hallgatójának az Egyetemmel
létesített további jogviszonya új szak felvétele esetén, vagy az Egyetem hallgatójának
más felsőoktatási intézménnyel létesített további jogviszonya,
66. Passzív félév: azon félév, amelyre a hallgató nem jelentkezik be, illetve amely
félévben bármely más okból a hallgatói jogviszonya szünetel, és amely során hallgatói
jogai és kötelezettségei korlátozottan érvényesülnek,
67. Ponthatár: a felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a
felsőoktatási szakképzés, alap-képzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az
oktatásért felelős miniszter által az adott szakra meghatározott állami ösztöndíjas
minimumpontszám és a szakos kapacitás keretein, osztott mesterképzés esetén a
meghatározott keretszámon belül ponthatár alkalmazásával történik. A ponthatár eltérő
jelentkezőket minden esetben – kivéve, ha a jelentkezési sorrendben előrébb található
helyre felvették – fel kell venni, az ezt el nem érők közül senkit nem lehet felvenni.
68. Pótfelvételi eljárás: egy rendkívüli felsőoktatási felvételi eljárás, amely az emberi
erőforrások miniszterének döntése alapján általában augusztus elején kerül
meghirdetésre. Csak egy intézménybe és egy képzésre lehet jelentkezni. Az eljárás
keretében csak azok jelentkezhetnek, akik az adott évi általános eljárás során nem
jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási
intézménybe sem. A pótfelvételi eljárásban – főszabályként – az általános felvételi
eljárás szabályai alkalmazandók. A pótfelvételi eljárás – nagyrészt – elektronikus
eljárás.
69. Résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben
vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet.
70. Specializáció: önálló szakképzettséget nem eredményező, szakirány jellegű képzési
tartalom.
71. Szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési
(ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét összefogó képzés,

tartalom

72. Szakfelelős: a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért megbízott, hatáskörrel
rendelkező, a szakindítási dokumentumokban megjelölt, vagy a kari tanács által
megbízott felelős személy.
73. Szakirány: az adott szak részét képező, önálló szakképzettséget eredményező,
speciális szaktudást biztosító képzés, amelynek megnevezése szerepel az oklevélben.
74. Szakirányú továbbképzés: felsőfokú végzettségre és szakképzettségre épülő olyan
újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget
tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan
„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
82

kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább
két, legfeljebb négy félév.
75. Szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a
szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő
szaktudás oklevélben történő elismerése.
76. Szakmai gyakorlat: alap- és mesterképzésben, külső gyakorlóhelyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő
szakmai gyakorlat.
77. Szigorlat: több tantárgy együttes számonkérési formája, amelyre történő jelentkezés
tantárgyfelvételnek minősül.
78. Szorgalmi időszak: a képzési időszak oktatási része, amely során foglalkozásokat
tartanak, ugyanakkor lehetőség van a számonkérés bizonyos formáira.
79. Tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak.
80. Tanóra (kontakt óra): a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények
teljesítéséhez az oktató folyamatos, személyes közreműködését igénylő foglalkozás
(előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), időtartama általában 45 perc,
81. Tanrend: az adott félévben tanterv alapján meghirdetésre kerülő kurzusok összessége,
82. Tantárgy: a szak tantervi felépítésének szakmai (tematikai), egy féléves alapegysége,
amelyhez felvételi és teljesítési feltételek köthetők; valamint kredit értéke van.
83. Tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a
tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás.
84. Tanterv: a képzés részletes szabályait, a részletes oktatási és tanulmányi
követelményeket tartalmazó dokumentum,
85. Tantervi egység: azonos tantervi egységnek minősül az elektronikus tanulmányi
rendszerben azonosként nyilvántartott tárgyelem.
86. Tárgyelem: a tanterv legkisebb, tovább már nem bontható egysége.
87. Tanulmányi és vizsgaszabályzat: a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 05.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: KR.), valamint a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Kormányrendelet alapján a Tanulmányi és vizsgarend szabályait minden felsőoktatási
intézménynek rögzítenie kell. A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen
hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (felsőfokú szakképzés, alapképzés,
egységes, osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra
való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra), valamint a képzések lebonyolításában
részt vevő foglalkoztatottakra
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88. Többletpont: A jelentkezőnek a felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályban
meghatározott feltételek szerint adandó, illetve adható, alapképzésben, osztatlan
mesterképzésben a 400 pontot meghaladó pont. A jogcímeket (pl. nyelvtudás,
szakképzettség, sportteljesítmény) és az elérhető többletpontok mértékét a
Tájékoztatóban ismertetik. A többletpontok két kategóriába sorolhatók jogcímeik
szerint: 1. jogszabály alapján adható többletpontok: emelt szintű érettségi
vizsgaeredményért, nyelvtudásért, előnyben részesítés okán; 2. képzési területenként
adható többletpontok: tanulmányi versenyeredmények, művészeti versenyeredmény,
szakképesítés, sporteredmény alapján. A különböző jogcímeken elért többletpontok
összege legfeljebb 100 pont lehet.
89. Távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív
kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma
nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.
90. Vendéghallgatói jogviszony: a vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a
tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, azaz egyes tantárgyakat másik
intézményben, képzésben teljesít. A vendéghallgatói jogviszony önmagában nem
eredményez oklevelet. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz a
fogadó felsőoktatási intézmény hozzájárul. Amennyiben az anyaintézmény
engedélyezi, úgy a vendéghallgatói jogviszony keretében megszerzett kreditek
beszámíthatók a tanulmányokba.
91. Vizsgaidőszak: az oktatási időszak vizsgák letételére meghatározott része; tartamát és
idejét – a jogszabályok keretei között – az intézmény határozza meg.
92. Vizsga jegy: a hallgató teljesítményének kifejezésére szolgáló, a vizsgaidőszakban a
szóbeli, vagy írásbeli vizsgán nyújtott teljesítése alapján adott érdemjegy.
93. Vizsgakurzus: a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik
kontaktóra, csak vizsgalehetőség.
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Mellékletek
1. számú melléklet: Együttműködési megállapodás a duális képzés keretében szakmai
gyakorlat biztosítására - MINTA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
duális képzés keretében szakmai gyakorlat biztosítására
amely létrejött egyfelől:
…………………………………………………….
Székhely: ……………………………….
Adószám: ………………………
Statisztikai számjel: ……………………..
OM azonosító (nyilvántartási szám): …………………….
Bankszámlaszám: …………………………
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: ……………………
Képviseletre jogosult: …………………………….
Továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény
másfelől:
…………………………………………………….
Székhely: ……………………………….
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
…………………
Adószám: ………………………
Statisztikai számjel: ……………………..
Bankszámlaszám: …………………………
Képviseletre jogosult: …………………………….
Továbbiakban: Vállalati Partner, mint szakmai gyakorlóhely
Továbbiakban együttesen: Felek között,
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 14–18. §-ban
foglaltak alapján, az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint.
1.

A megállapodás tárgya, célja, időtartama
1.1. A megállapodás tárgya, a Felsőoktatási Intézmény
……………………………. Karának
(cím:…………………………, képviseli: ……………………….) ………………………………… (továbbiakban: szak)
keretében, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakmai gyakorlat biztosítása.
1.2. A megállapodás célja, hogy a hallgatók, a leendő szakképzettségüknek megfelelő munkahelyen,
munkakörben összekapcsolják az elméleti és a gyakorlati ismereteket, fejlesszék a
munkafolyamatokban a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat, gyakorlati
jártasságot szerezzenek az anyag-eszköz-technológia ismeretekben, valamint fejlesszék a
munkafolyamatokban a személyi kapcsolatokat és az együttműködést, a feladatmegoldásokban az
értékelő és önértékelő magatartást, továbbá innovációs készségüket.
1.3. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény ismertette és egyeztette a Vállalati Partnerrel a szak
képzési és kimeneti követelményeit. Felek, a hallgatók gyakorlati képzésének ütemezését, valamint a
gyakorlati képzés tartalmát a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően közösen határozták
meg.
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1.4. A Vállalati Partner vállalja, hogy az első évfolyamtól fogadja a hallgatókat a jelen szerződésben
meghatározott módon és időben.
2.

Az együttműködés módja, a gyakorlati képzés keretei
2.1. A szakmai gyakorlatot a Vállalati Partner a karral egyeztetett ütemterv szerinti hetekben köteles
biztosítani.
2.2. A szakmai gyakorlaton ……………………… szakos, nappali tagozatos hallgatók vesznek részt.
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalati Partner, minden év február 2-től június 3. napjáig
előzetes jelentkezést hirdet mindazok számára, akik a jelen megállapodás szerinti képzésben részt
kívánnak venni. A hirdetmény közzétételi helye a Vállalati Partner saját honlapja
(www…………………………………), melyet a Felsőoktatási Intézmény honlapjáról közvetlenül is elérhetővé
kell tenni.
2.4. A hirdetménynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Vállalati Partner neve, székhelye,

a képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása,

a jelentkezés módja és határideje,

kiválasztás során vizsgált szempontok.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalati Partner a jelentkezőket előzetes felvételi beszélgetésre (készségek
felmérése, személyiségteszt, nyelvismeret felmérése) hívja be.
A kiválasztás szempontjai:
………………………………………..., módszereri: ……………….., időbeli ütemezése: ………………….
A felvételi eredménye alapján a Vállalati Partner …………………………. napjáig tájékoztatja a
jelentkezőket és a Felsőoktatási intézményt a kiválasztás eredményéről, valamint megszerzett
képzési akkreditációjáról.
2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a hallgatót, a szakmai gyakorlat időtartamára díjazás illeti, melynek
mértéke legalább az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás a teljes képzési időre minden
évben 12 hónapon keresztül.
2.7. A szakmai gyakorlat Felsőoktatási Intézményi felelőse ……………………. (e-mail: ………………………, tel:.
…………………………), a Vállalati Partner szakmai felelőse NÉV (elérhetősége: e-mail:…………………….., tel:.
………………………..),, akiket a Felek egyúttal kapcsolattartó személyként is megneveznek.
2.8. Felek rögzítik, hogy a duális képzési rendszer nyitott, abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a
hallgató, a munkaszerződés felmondásának törvényi előírásai figyelembevételével.
2.9. Felek megállapodnak abban, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Duális Képzési Tanács által
készített A duális felsőfokú képzés alapelveinek rendelkezéseit.

3.

A Felsőoktatási Intézmény kötelezettségei
3.1. A Felsőoktatási Intézmény felelős a hallgatók teljes képzéséért, az annak részét képező szakmai
gyakorlatért és a szakmai gyakorlat megszervezéséért a Vállalti Partnerrel, mint külső szakmai
gyakorlóhellyel.
3.2. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai gyakorlathoz szükséges valamennyi adatot és
információt a Vállalati Partner részére kellő időben megadni, a Vállalati Partner által felvetett
kérdések megválaszolásában és problémás helyzetek megoldásában haladéktalanul és aktívan
közreműködni.
3.3. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában
a Vállalati Partner értékelése alapján a hallgatók gyakorlati kompetenciáját értékelni.

4.

A Vállalati Partner kötelezettségei
4.1. A Vállalati Partner köteles a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatóval hallgatói munkaszerződést
kötni, mely munkavégzés feltételeit és a munkaszerződés tartalmi elemeit a 230/2012. (VIII. 28)
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Korm. rendelet. 17. és 18. §-ai tartalmazzák részletesen. A Vállalati Partner a munkaszerződésben,
jelen megállapodás szerint köteles rendelkezni a hallgató díjazása tárgyában.
4.2. A Vállalati Partner köteles a hallgatót a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott
tartalommal és annak megfelelő szakterületeken foglalkoztatni.
4.3. A Vállalati Partner köteles a gyakorlati képzés során történő munkavégzéshez szükséges helyet,
eszközöket és védőfelszerelést biztosítani.
4.4. A Vállalati Partner köteles a munkavédelmi előírások szerinti balesetvédelmi, tűzvédelmi és
munkavédelmi oktatást a hallgatók számára megtartani.
4.5. A Vállalati Partner vállalja, hogy minden évben kitölti a kiegészítő megállapodásban meghatározott
időpontig az aktuális félévre vonatkozó minősítési adatlapot.
4.6. A Vállalati Partner köteles a hallgatók gyakorlati tevékenységéhez rendszeres szakmai felügyeletet és
irányítást biztosítani.
4.7. A Vállalati Partner köteles a Felsőoktatási Intézmény által előírt jelenléti és képzési dokumentációt
vezetni, továbbá a hallgató által elsajátított szakmai tudást és kompetenciát a Felsőoktatási
Intézmény által meghatározott formában és tartalmi elvárással írásban értékelni.
4.8. Felek megállapodnak abban, hogy annak érdekében, hogy a Felsőoktatási Intézmény a 230/2012.
(VIII. 28.) Kormányrendelet 15. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni, a
Vállalati Partner adatainak bármely változásáról köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul
írásban értesíteni.
4.9. A Vállalati Partner köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben
az országos gazdasági kamara őt törli a nyilvántartásból.
4.10. Vállalati Partner kijelenti, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik.
5.

Titoktartás
5.1. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalati Partner a hallgatók szakmai gyakorlati ideje alatt
nem adhat át a hallgatóknak olyan gazdasági, vagy üzleti titoknak számító információt, adatot, ami a
hallgatónak a szakdolgozata elkészítését, megvédését, illetve a képzés utáni elhelyezkedését
akadályozza, gátolja.
5.2. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként,
illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így
különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas
információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
5.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a megállapodás időbeli
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára
hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják
fel, illetve azzal nem élnek vissza.
5.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
amely köztudomású;
amelyet nem a Megállapodás megsértésével hoztak nyilvánosságra;
amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy
azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta
létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
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amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott
létre; vagy
amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes
hatóság számára.

5.5. Tekintettel arra, hogy a Felsőoktatási intézmény költségvetési szerv és kiterjed rá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) hatálya, a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatokra, amelyek az Infotv.
értelmében közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
6.

A megállapodás megszűnése és módosítása
6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást a mindkét Fél által történő aláírástól határozatlan időre
kötik, ezért a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt minden év
augusztus 31. napját megelőzően jelen megállapodás mellékletét képező „Kiegészítő megállapodás”-t
kötnek, amelyben meghatározzák a következő duális képzésben résztvevő hallgatók duális képzéssel
kapcsolatos feltételeket.
6.2. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával
indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.
6.3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen megállapodást a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali
hatállyal felmondani.
6.4. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor megszüntethetik.
6.5. A Vállalati Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Duális Képzési Tanács a jelen szerződésben
meghatározott alapszak duális képzési formában indítandó képzését nem támogatja és így a képzés
duális formában nem indítható, úgy a jelen szerződés megszűnik. A Vállalati Partner tudomásul veszi
továbbá, hogy ebben az esetben kártérítéssel nem élhet.
6.6. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.
6.7. Jelen megállapodás a Felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik, amennyiben a Vállalati
Partnert az Országos Gazdasági Kamara törli a nyilvántartásból.
6.8. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy ha valamely hallgató szakmai gyakorlata idő előtt
megszűnik, vagy megszakad úgy a megszűnés és megszakadás időpontjáról és annak okáról a Vállalati
Partner haladéktalanul értesíti írásban a Felsőoktatási Intézmény kapcsolattartóját és a Felsőoktatási
Intézmény szakmai felelősét.

7.

Egyéb rendelkezések
7.1. A Felsőoktatási Intézmény jogosult arra, hogy a szakmai gyakorlatot a Vállalati Partnernél
személyesen ellenőrizze. Személyes ellenőrzésre jogosult a jelen szerződésben nevezett Felsőoktatási
Intézményi felelős személy, valamint a szak képzéséért felelős vezető és magasabb vezető. Az
ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről a Felsőoktatási Intézmény 5 munkanapot
megelőzően elektronikus levélben és telefonon értesíti a Vállalati Partner szakmai felelősét.
7.2. A megállapodásban nem rendezett kérdésekben Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a szakmai gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási
képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
7.3. Felek a megállapodásból eredő jogvitákat békés úton, szükség esetén egyeztető bevonásával, peren
kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Felsőoktatási intézmény
székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
88

Jelen megállapodás négy eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből
három példány a Felsőoktatási Intézményt, egy példány a Vállalati Partnert illeti.
Felek a fenti megállapodást, elolvasás és együttes értelmezést követően, mint az akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A duális felsőfokú képzés alapelvei
2. számú melléklet: Kiegészítő megállapodás minta
Pécs, 201………………………………………….

___________________________
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: ………………….. dékán
Felsőoktatási Intézmény

___________________________
Cég neve
Képv.: képviselő neve és beosztása
Vállalati Partner

Ellenjegyzők a Felsőoktatási Intézmény részéről:

_________________________
szakmai ellenjegyző

__________________________ ______________________
pénzügyi ellenjegyző
jogi ellenjegyző

1. számú melléklet

Duális felsőfokú képzés alapelvei
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2. számú melléklet

Kiegészítő megállapodás
Felek között ****. év **. hónap **. napján, ****** iktatószámon szakmai gyakorlat biztosítása
tárgyában megkötött együttműködési megállapodáshoz (továbbiakban: Megállapodás)

Felsőoktatási Intézmény neve
Székhely:.
Adószáma:
Statisztikai jele:
OM azonosító (nyilvántartási szám):
Bankszámlaszám:
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: …………………………
Képviseletre jogosult: …………………..
Továbbiakban: Felsőoktatási intézmény
másfelől:

(Vállalati Partner neve)
Székhely:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma,
eljáró bíróság:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult:
Továbbiakban: Vállalati Partner

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. Kiegészítő megállapodás tárgya
1.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalati Partner a Felek között fent megjelölt
Megállapodás alapján a
20**/20**-es

tanévtől

20**/20**-es

tanévig

szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a Felsőoktatási intézmény hallgatói számára a
Megállapodásban és jelen kiegészítő megállapodásban és annak mellékletében meghatározott
feltételek szerint.
1.2.

Felek megállapodnak abban, hogy az adott félévi szakmai gyakorlat részletes feltételeit jelen
kiegészítő megállapodás 1-3. számú melléklete tartalmazza.

1.3.

A Vállalati Partner vállalja, hogy a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott
tantervben foglaltak szerint vesz részt a hallgató képzésében.

1.4.

A Vállalati Partner vállalja, hogy 2015. november 13. napjáig kitölti a 2016/2017-es tanévre
vonatkozó minősítési adatlapot a dualisdiploma.hu oldalon.

2.

Kiegészítő megállapodás hatálya és megszűnése

2.1.

Felek a jelen kiegészítő megállapodást 201…………….. napjától 201……………….. napjáig kötik.
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2.2.

Jelen kiegészítő megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos
nyilatkozatával indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.

2.3.

Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen kiegészítő
megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

2.4.

Felek a jelen kiegészítő megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor
megszüntethetik.

2.5.

Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.

3.

Felek egyéb megállapodásai:

3.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen kiegészítő megállapodás kizárólag a Megállapodással
együtt érvényes. Amennyiben a Megállapodás megszűnik, jelen megállapodás is megszűnik.

3.2.

Jelen kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, valamint a
Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakmai
gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.

Jelen kiegészítő megállapodást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
2.1. számú melléklet: Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai
2.2. számú melléklet: Szakmai gyakorlat adatai
3. számú melléklet: A duális képzés tanterve, időterve
Pécs, 20……………………………………………..

___________________________
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: …………………………..
Felsőoktatási Intézmény

___________________________
Cég neve
Képv.: képviselő neve és beosztása
Vállalati Partner

Ellenjegyzők a Felsőoktatási Intézmény részéről:

_________________________
szakmai ellenjegyző

__________________________ ______________________
pénzügyi ellenjegyző
jogi ellenjegyző
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2.1. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés
keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő együttműködési megállapodáshoz

Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai
Felek kapcsolattartói
Felsőoktatási intézmény részéről:
Név:
Telefon:
E-mail:
Vállalati Partner részéről:
Név:

……

Telefon:

……

E-mail:

……

A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek
rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a szerződés módosítására, megszüntetésére,
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges
változásról az érintett Fél haladéktalanul, szabályszerűen aláírt nyilatkozatban tértivevényes postai
küldeményben, vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy, hogy az átvétel
időpontja és ténye igazolható legyen. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett Fél köteles
haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az újonnan
bejelentett személy minősül. A kapcsolattartó személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és
annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.

Szervezeti egységek
Megállapodással érintett szervezeti egység a Felsőoktatási Intézmény részéről
…………………………..
Megállapodással érintett szervezeti egység a Vállalati Partner részéről
………………………
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2.2. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő
együttműködési megállapodáshoz

Szakmai gyakorlat adatai1
Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók szakja:
Képzési
időszak

Szak megnevezése:

Munkarend

Gyakorlaton résztvevő
hallgatók száma (fő)

A(z) … szemeszter
szakmai gyakorlat
kezdete

A(z) … szemeszter
szakmai gyakorlat vége

Szakmai gyakorlat végzésének helye (címe) és
az ott szakmai gyakorlaton résztvevő
hallgatók száma

Nappali
Felsőoktatási intézmény szakmai felelőse:
Vállalati Partner szakmai felelőse:
Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók díjazása:

x Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás
Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazásnál magasabb
Díjazás összege:

A
1

hallgatót

(összeg betűvel)
azaz
(összeg számmal)
megillető
díjazás
megfizetésének

módját

a

hallgatóval

kötött

hallgatói

munkaszerződés

tartalmazza.

Amennyiben több szakon tanuló hallgatók is részt vesznek a szakmai gyakorlaton, abban az esetben a táblázat bővíthető
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3. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő
együttműködési megállapodáshoz

A duális képzés tanterve, időterve
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2. számú melléklet: Hallgatói munkaszerződés - MINTA
HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS SZAKMAI GYAKORLATRA
Amely létrejött egyfelől:
Szakmai gyakorlóhely neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
Egységes statisztikai számjel:

Adószám:
Képviseli:
Szakmai gyakorlóhely szakmai felelőse:
Elérhetősége:
továbbiakban, mint: Szakmai gyakorlóhely
Másfelől:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Hallgatói azonosító szám:
Adóazonosító jele:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Bankszámlaszáma:
Külföldi hallgató esetén állampolgársága és tartózkodási helye:
Elérhetősége:
továbbiakban, mint Hallgató

Felsőoktatási intézmény és a Hallgató hallgatói jogviszonyát érintő adatok:
Felsőoktatási Intézmény neve
Székhelye:
OM azonosító:
Adószáma:
Képviselő:
Szak:
Képzési idő:
Szakfelelős:
Elérhetőség (e-mail és tel.):
a továbbiakban együttesen: "Felek"; között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. A Szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződés keretében alkalmazza a Hallgatót
határozott időtartamra ………..…... hétig tartó szakmai gyakorlat idejére …………………………
munkakörben.
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2. A
szakmai
gyakorlat
kezdő
és
befejező
20………………………..-ig. (szükség esetén szakaszai:….)

időpontja:20.……………………..-től

3. Hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján …………………… Ft/hó/, hallgatói
munkadíj illeti meg. A Felek rögzítik, hogy a hallgató díjazását a Szakmai gyakorlóhely
fizet, az másra nem hárítható át.
4. A Hallgató munkavégzésének helye :………………………………………………………
5. A Hallgató napi munkaideje: …………………….óra
6. A Szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi
és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak,
illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik.
7. A Hallgatói kötelezettséget vállal, hogy
a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a
követelmények alapján elvégzi;
b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;
c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;
d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági
érdekeit, jó hírnevét veszélyeztetné, különösen a tudomására jutott üzleti titkot
megőrzi.
8. A szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és
kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok
mértékét és nyújtásának feltételeit:…………………………………
A feleknek a munkaviszonyból eredő, s a jelen szerződésben nem szabályozott jogaira és
kötelezettségeire Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt, a felsőoktatási
szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, a 2012.évi I. számú Munka Törvénykönyvét,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezéseit valamint a Pécsi
Tudományegyetem szabályzatait, utasításait kell alkalmazni.

Dátum: 20…………………………………..

Hallgató Neve:

Hallgató

Cég neve
képv.:
beosztása:

Szakmai gyakorlóhely
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3. számú melléklet: Építőmérnök BSc képzést folytató felsőoktatási intézmények
Magyarországon

Felsőoktatási
Intézmény

Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem
Építőmérnöki Kar

Debreceni Egyetem
Műszaki Kar

Indított
szakirányok/specializációk
az Építőmérnök BSc
képzésben
Szerkezet-építőmérnök
ágazat
 magasépítési
szakirány
 híd és műtárgy
szakirány
 geotechnika
szakirány
 építéstechnológia és
menedzsment
szakirány
Infrastruktúraépítőmérnöki ágazat

közlekedési
létesítmények
szakirány

vízmérnöki
szakirány

települési
szakirány

környezeti
szakirány
Geoinformatikaépítőmérnöki ágazat

építőipari geodézia
szakirány

térinformatikai
szakirány
 Magasépítési
szakirány
 Települési szakirány

Intézmény
elérhetősége

Indítja-e a szakot
duális képzési
formában a
2016/2017-es
tanévben
www.dualisdiploma.hu
adatai alapján

BME Központi
Tanulmányi Hivatal
Cím: 1111
Budapest,
Műegyetem rakpart 3.
K ép. I.em.28.
Tel.: (1) 463-1251
Fax: (1) 463-3530
Web:
www.epito.bme.hu

NEM

Cím: 4028 Debrecen,
Ótemető u. 2-4.
Tel.: (52) 415155/77701
Fax: (52) 418-643
Web:
http://eng.unideb.hu

NEM
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Eötvös József
Főiskola

Pécsi
Tudományegyetem
Műszaki és
Informatikai Kar

Széchenyi István
Egyetem
Műszaki
Tudományi Kar
Szent István
Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi
Kar

 Területi vízgazdálkodási,
 Vízellátás-csatornázás

Szerkezet-építőmérnök
ágazat
 Magasépítési szakirány
Infrastruktúraépítőmérnök ágazat
 Közlekedési
létesítmények szakirány
 Szerkezetépítési
 Közlekedésépítési






Geotechnika
Települési
Magasépítési
Tűz- és
katasztrófavédelmi

Cím: 6500 Baja,
Szegedi u 2..
Tel: (79) 524-624
Fax: (79) 524-630
Web: www.ejf.hu
Cím: 7624 Pécs,
Boszorkány u. 2.
Tel: (72) 501-688
Fax: (72) 501-633
Web: www.mik.pte.hu

Cím: 9026 Győr,
Egyetem tér 1.
Tel: (96) 503-400
Fax: (96) 503-414
Web: www.sze.hu
Cím: 1146 Budapest,
Thököly u. 47.
Tel: (1) 252-1270/191
Web: www.ybl.hu

IGEN

IGEN

NEM

IGEN
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Mintatanterv: Duális Építőmérnöki BSc képzés - 2015
AJÁNLÁS – a képzés során a cégek által vállalható duális oktatási tevékenységre. A 8 félév során minimum a kötelezően választandó
tárgyakat, maximum 24 kreditösszegű tárgyköteget ajánlunk átvállalni.
Jelölés:

VÁLASZTHATÓ Részben (50%) kiadható a vállalatnak
VÁLASZTHATÓ Teljesen kiadható a vállalatnak
KÖTELEZŐ
Kötelezően választandó
Nem adható ki

kód
Természettudományos alapismeretek
Ábrázoló geometria 1.
Anyagtan 1.
Informatika 1.
Matematika a/1
Mechanika 1. (statika)
Fizika
Informatika 2.
Matematika a/2
Mechanika 2. (szil.tan)
Matematika a/3-2
Mechanika 3. (dinamika)
Gazdasági és humán ismeretek
Közgazdaságtan 1.
Menedzsment 1.

óra kr szemeszterek
39 46
1
2
3
4 4 220/v/4
2 3 200/f/3
2 2 101/f/2
5 5 320/v/5
5 6 230/v/6
2 2
200/f/2
2 3
101/f/3
4 5
220/v/5
6 7
240/v/7
4 5
220/v/5
3 4
210/v/4
21 25
1
2
3
2 3 200/v/3
2 3
200/v/3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8
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Jogi ismeretek és közigazgatástan
Menedzsment 2.
Eu ismeretek 1.
Vállalkozás a kivitelezésben
Vállalkozói ismeretek
Szervezés 1.
Szervezés 2.
Építőmérnöki törzsanyag
Települési ismeretek alapjai
Geodézia 1.
Anyagtan 2. építőanyagok
Geodézia 2.
Geodézia mérőgyakorlat
Térinformatika alapjai 1.
Geológia
Hidrológia 1.
Hidraulika 1.
Méretezés alapjai
Környezetvédelem mérnököknek
Fa-, falazott és kőszerkezetek
Közlekedéstervezés 1.
Közművek
Geotechnika 1. (Talajmechanika)
Vízgazdálkodás 1.
Hidrológia és vízépítésgyakorlat
Térinformatika alapjai 2.
Vízépítés 1.

3 3
300/f/3
2 2
200/f/2
2 2
200/f/2
2 2
020/f/2
2 2
200/f/2
2 3
110/v/3
4 5
220/v/5
69 77
1
2
3
4
5
6
2 3 200/v/3
4 4 202/v/4
4 4
202/v/4
2 2
002/v/2
2 2
002/f/2
2 2
101/f/2
2 3
101/v/3
2 2
110/v/2
2 2
110/v/2
3 3
210/f/3
2 3
200/f/3
2 2
110/f/2
3 4
210/v/4
4 4
220/v/4
3 4
201/v/4
2 2
110/v/2
1 1
001/f/1
2 2
101/f/2
2 2
110/v/2

7

8
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Épületgépészeti ismeretek
Acélszerkezetek 1.
Épületszerkezetek 1.
Közlekedéstervezés 2.
Geotechnika 2. (Földművek)
Vasbetonszerkezetek 1
Út-vasút mérőgyakorlat
Geotechnika 3. (Alapozás)
Komplex akadálymentesítés
Szerkezet-építőmérnöki ágazat
Szerkezet-építőmérnöki ágazati törzsanyag
Szerkezetdiagnosztizáló
laborgyakorlat
Tartók statikája
Végeselem modellezés
Épülettervezés 1.
Acélszerkezetek 2.
Épületszerkezetek 2.
Földalatti műtárgyak
Vasbetonszerkezetek 2.
Épülettervezés 2.(ipari+mezőgazd)
Differenciált szakmai ismeretek
Magasépítési szakirány
Hídépítés
Mérnöki faszerkezetek
Szerkezetek megerősítése
Magasépítési öszvér szerkezetek

1
4
3
2
2
4
1
4
2

1
4
4
2
3
4
1
4
3

28 36
1 1
4 5
4 5
2 3
4 5
3 4
3 4
4 5
3 4
39 44
39 44
4 3
3 4
3 3
3 3

100/f/1
220/v/4
120/f/4
110/f/2
110/f/3
220/v/4
001/f/1
220/v/4
020/f/3
1

2

3

4

5

6

7

8

001/f/1
220/v/5
202/v/5
110/f/3
220/v/5
210/v/4
210/f/4
220/v/5
1
1

2
2

3
3

4
4

210/v/4
5
6
7
5
6
7
220/f/3
210/v/4
210/f/3
210/f/3

8
8
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Magasépítési acélszerkezetek
Magasépítési vasbetonszerkezetek
Diplomamunka
Szerkezettervezői szoftverek 1.
Szerkezettervezői szoftverek 2.
Szabadon választható
Betontechnológiai vizsgálatok
Betonüzemi előregyártás
Előregyártás gépei
Projektmunka
Vonalas műtárgyak
Transzportbeton
Tantárgy - tetszőleges szemeszterben
Tantárgy - tetszőleges szemeszterben

5 6
5 6
12 15
2 2
2 2
12 12
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
2 2

230/v/6
230/v/6

1

2
100/f/1

3

4

5

6

2100/a/15
101/f/2
101/f/2
7
8

100/f/1
100/f/1
200/f/2
200/f/2
200/f/2
100/f/1
200/f/2
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Felhasznált irodalom
1. http://www.dualisdiploma.hu/informaciok/a-dualis-kepzesrol
2. A Duális Képzési Tanács küldetésnyilatkozata, Budapest 2015
3. A duális felsőfokú képzés alapelvei – Duális Képzési Tanács, Budapest 2015
4. A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere – Duális Képzési Tanács,
Budapest 2015
5. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv általánosított v03,
Kecskemét, 2015 június
6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a 2011.
évi CLV. törvény
9. Építőmérnök BSc szak Képzési Kimeneti Követelményei
10. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar
Építőmérnök BSc szak mintatanterve
11. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnök BSc szak mintatanterve
12. Eötvös József Főiskola Építőmérnök BSc szak mintatanterve
13. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Építőmérnök BSc szak mintatanterve
14. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
Építőmérnök BSc szak mintatanterve
15. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Építőmérnök BSc szak mintatanterve
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