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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 szervezetek 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 Vállalati Fehér Könyv – a duális Környezetmérnöki BSc
képzéshez című kiadvány, mely a Környezetmérnöki BSc duális képzéshez kapcsolódó
standardokat tartalmazza.

A Fehér Könyvek rendszere, célja
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 (szervezeti) 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 Környezetmérnöki 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
„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009
6

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 Környezetmérnöki BSc szakhoz
kötődő hasznos ismeretek átadását is hivatottak teljesíteni.

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

7

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. E szerint, a „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 szervezeteknél folyó gyakorlati képzések tantervi
tartalmuknál, struktúrájuknál és a szervezetnél töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a
megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati
ismereteit és erősítik kultúráját. A duális képzés esetében a közreműködő partnerszervezet
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 Környezetmérnöki 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
partnerszervezetek szakembereinek részvétele a felsőoktatási modulokban ajánlott.
(lásd: Szervezetek kapcsolódási pontjai a Környezetmérnöki BSc duális képzéshez c.
fejezet)
 A duális képzési folyamat előnye, hogy a részt vevő környezetvédelemmel foglalkozó
szervezetek 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 környezetmérnök 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 partnerszervezet gyakorlati képzésnek. A
vállalati szakaszban hallgatói munkavállalóként elvégzi a rá bízott feladatokat, részt
vesz a projektek kidolgozásában.
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 A szervezetnél eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket
és munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók.
 Egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért a
hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó szervezet 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 szervezet is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi
előírásai figyelembevételével.
A duális Környezetmérnöki BSc képzés struktúrájának alapelvei
A duális képzés a felsőoktatás és az ipar által közösen felügyelt képzés. A környezetmérnök
hallgatók elméleti, általános gyakorlati, labor gyakorlati képzéséről és ezek számonkéréséről,
értékeléséről a felsőoktatási intézmény gondoskodik. A környezetvédelemmel foglalkozó
duális partnerszervezetek a szakma és az adott környezetmérnöki szakmaterület specifikus
gyakorlati ismeretekre, szervezeti folyamatokra, szabványokra, a munkavégzéssel kapcsolatos
vállalati szemlélet kialakítására és ezek számonkérésére, értékelésére specializálódnak.

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

2. ábra: A munkamegosztás alapelvei
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Alapelvek:
 A duális Környezetmérnöki BSc képzésben a felsőoktatási elméleti és a vállalati
speciális gyakorlati képzés időben és tartalmilag összhangban valósul meg. A
partnerszervezet gyakorlati anyagát a felsőoktatásban megszerzett elméleti anyagra
kell építeni a teljes képzési időben.
 A duális Környezetmérnöki BSc tananyag összeállításának alapja a kormányzat által
jóváhagyott, a Környezetmérnöki BSc szakra vonatkozó képzési kimeneti
követelmény, a szerződött felsőoktatási intézmény által összeállított mintatanterv és a
felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet által közösen összeállított vállalati
gyakorlati képzési terv. Ennek a három dokumentumnak egymással összhangban kell
lennie.
 A duális tananyag összeállításához szükséges a duális Környezetmérnöki BSc képzés
módszertani koncepciójának kidolgozása. Ami nem más, mint a felsőoktatási
intézmény és a partnerszervezet 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 azonos (megjegyzés: a rendelkezések 10%-os eltérést
engedélyeznek a két képzési forma mintatantervében. Ez lehetőséget biztosít a
szervezet-specifikus elméleti ismeretek átadásra is a képzés során).



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

 A szervezetnél eltöltött időszak tartalmilag tematikusan öt fő területre bontható:


„puha készségek”, munkavédelem, munkakultúra fejlesztése a szervezetnél



speciális gyakorlati feladatok megismerése, ellátása a szervezetnél



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 Környezetmérnöki 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 partnerszervezeteknél
 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 partnerszervezetek 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
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hallgató díjazását (Nftv. 44. §); és a gyakorlatigényes szak fogalmát (85.§ (3) pont
tartalmazza.
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 Környezetmérnöki BSc képzés feltételei
Hogyan csatlakozhat egy szervezet a duális képzéshez?
A duális képzés egy felsőoktatási intézmény és egy 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.
A környezetvédelemmel foglakozó szervezetnek 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 Környezetmérnöki BSc képzést folytatnak. A listát a 3. számú melléklet
tartalmazza.
A szervezetnek 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 szervezet a szerződött felsőoktatási intézménnyel/intézményekkel együtt
elkészíti a Környezetmérnöki 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 résztvevő
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
partnerszervezeteknél.
A felsőoktatási intézmény gondoskodik arról, hogy a felsőoktatási tájékoztatóban a
Környezetmérnöki BSc szaknál lábjegyzetben megtekinthető legyen, hogy indítja-e az adott
felsőoktatási intézmény duális formában, s ha igen, pontosan mely partnerszervezetek
közreműködésével. A tájékoztató a szeptemberben induló képzésekről rendszerint az előző év
végén megjelenik, így a duális képzéshez csatlakozni kívánó szervezeteknek 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 partnerszervezeti 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 partnerszervezetek
számára összefoglalt előírásokat a 3. számú ábra tartalmazza.
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Forrás: Duális Képzési Tanács

3. ábra: A partnerszervezeti részvétel kritériumai a műszaki területen
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 feladatokat)
 önálló projekt jellegű munkát
 kompetencia és készségfejlesztést (pl. vezetési készség, kommunikációs
gyakorlat, projektvezetés stb.).
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4. A gyakorlati képzőhelynek ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó
értékelési kritériumokat.
5. A gyakorlati oktatást végző szervezet rendelkeznie vagy gondoskodnia kell annak
megszervezéséről, hogy a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai
kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre álljanak,
továbbá gondoskodni kell 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.

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 Környezetmérnöki BSc 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)
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 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
 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 partnerszervezeti oldalon való kiváltása
útján valósulhat meg
 bemutatja a megszerzett tudás értékelésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket.
3. A partnerszervezet 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 Környezetmérnöki BSc 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 partnerszervezeteknek, amelyre azok felépíthetik saját, egyedi képzési tervüket.
Ezen vállalati (partnerszervezeti) 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
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a hallgatóknak. Ugyanakkor a vállalati tanterv rugalmas és képes alkalmazkodni a szervezetek
különbségeihez (méret, termékkör, vevői kör, folyamatok, működés, stb.), valamint reagál
mindazon hiányosságokra, amelyeket a vállalati szereplők a jelenlegi felsőoktatás kapcsán
érzékelnek és jeleznek.
1. Alapfeladat:


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

2. Jogi lépések:


együttműködési megállapodások előkészítése, aláírása



a hallgató sikeres intézményi felvétele, valamint a partnerszervezettel 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 partnert.

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 (partnerszervezeti) tantervek támogatása:


vállalati tantervek kialakításának szakmai és adminisztrációs támogatása
(intézményi és partnerszervezeti „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
partnerszervezet, 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 (partnerszervezeti) 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
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II.

Hallgatói utánpótlás biztosítása



Végzős hallgatók kilépésének ütemezése



Végzős hallgatók re-integrációja

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.

Előkészítő folyamatok


Akkreditált képzés duális képzési formában való indításának előkészítése



A szak duális képzési formában való indításához erőforrások fejlesztése



Potenciális partnerszervezetek felkutatása, kapcsolatfelvétel
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b.

c.

d.

e.



Partnerszervezetek igényeinek felmérése



DKT akkreditáció előkészítése



Döntés meghozatala a duális képzés indításáról



Duális együttműködési megállapodások előkészítése



Duális képzési módszertan kidolgozása

Fejlesztési és működtetési folyamatok


Duális képzés biztosításához humánerőforrás biztosítása



Duális partnerek kiválasztása, együttműködési szerződések megkötése



A szervezet csatlakozási folyamatának segítése



DUKE rendszer adminisztrációja



Adott partnerkörrel indítandó duális képzések DKT akkreditációja



Kapcsolattartás, kommunikáció a vállalati partnerekkel és a fenntartóval

Intézményi és partnerszervezeti oktatók, mentorok képzése, fejlesztése


Képzők képzése, tananyagfejlesztés, tanmenet kialakítás,



Képzők képzési programjának megvalósítása

Mérés, értékelés, minőségbiztosítás


Tantárgyi követelmények, képzési tartalmaknak a szervezetnél történő
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

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
22


IV.

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 – partnerszervezeti 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 szervezetek 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 partnerszervezet 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 szervezetnek 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 partnerszervezetnek,
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, zárthelyi dolgozatokat 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 partnerszervezetnek 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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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

6. ábra: A duális képzés időbeosztása a Kecskeméti Főiskolán

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
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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 8. 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 hetet a partnerszervezetnél
töltenie.

8. ábra: A duális képzés időbeosztása a PTE Műszaki és Informatikai Karán
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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.
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Partnerszervezetek kapcsolódási pontjai a Környezetmérnöki BSc duális
képzéshez
Ebben a fejezetben a felsőoktatási intézmények szakvezetői, oktatói által összeállított
ajánlások kerülnek bemutatásra, melyek segítik a partnerszervezeteket a gyakorlati képzési
tervük összeállításában. Az elkészült táblázat úgy értelmezendő, mint egy „étlap”. Minden
duális képzéshez csatlakozó szervezet 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 a Környezetmérnöki BSc szak mintatantervének elemei találhatóak a
Képzési Kimeneti Követelményben meghatározott kompetenciaterületekre alapozva
(intézményenként gyakran különféle elemekkel kiegészülve). A táblázat jobb oldala a
partnerszervezeteknek
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 céges gyakorlat keretében javaslunk megtanítani a hallgatóknak; de meghatároztunk
olyan kompetenciaterületeket is, melyeket teljes egészében javaslunk a céges 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
célszerű minden esetben az együttműködő felsőoktatási intézmény szakvezetésével
részletesen egyeztetni.
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Természettudományos
alapismeretek

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Matematika

Fizika

Kémia

Partnerszervezet
Ajánlás: 1 SZABADON VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés
Matematika 1.
Matematika 2.; 3.
Matematikai
statisztika
Numerikus módszerek
Valószínűség-számítás
és matematikai
statisztika
Fizika
Fizika mérnököknek
Mérnöki fizika 1.; 2.
Általános és
szervetlen kémia
Általános kémia
1.; 2.; 3.
Kémiai analízis
Szerves kémia
Fizikai kémia és
kolloidika
Kémia alapjai 1.; 2.
Kémia 1.; 2.
Általános és szerves
kémia 1.; 2.
Anyagtan 1.
Anyagismeret
Fizikai kémia és
radiokémia

Szemeszter
(példa)

Partnerszervezet
számára kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

Partnerszervezetnél
elvégzendő feladat,
projekt leírása
(rövid program)

Céges
számonkéré
s módja

Tárgyi feltételek

Személyi
feltételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.
2.; 3.
2.; 3.
2.; 4.
3.

1.; 2.
1.; 2.
1.; 2.
1.; 2.
1.; 2.; 3.
2.; 3.; 4.
2.; 3.
3.
1.; 2.
2.; 3.
1.; 2.
1.
3.
3.
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Biológia

Ökológia
Egyéb (az intézmény
hagyományai és a cég
lehetőségei szerint)

Fizikai kémia
Biokémia
Állattan
Növénytan
Állatanatómia és
élettan
Növényanatómia és
élettan
Biológia; Bevezetés a
biológiába
Környezetvédelem
biológiai alapjai
Növény- és
állatismeret
Sejtbiológia és élettan
Növényismeret
Állatismeret
Vegetációismeret
Ökológia
Ökológia alapjai
Általános és
alkalmazott ökológia
Fakultatív tárgy

2.; 3.
3.
1.
1.
1.
1.
1.; 4.
1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.
3.
2.
5.
5.
1.; 2.; 3.; 4.
3.; 5.
3.
tetszőleges

SZABADON
VÁLASZTHATÓ
100% cég
ajánlott szemeszter:
1-3.

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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SOFT készségek
(Gazdasági és humán ismeretek)

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Közgazdaságtan

Vállalati gazdaságtan

Jogi ismeretek

Partnerszervezet
Ajánlás: 2 KÖTELEZŐ és 1 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés
Közgazdaságtan 1.
Közgazdaságtan
mérnököknek
Mikroökonómia
Makroökonómia
Pénzügytan
Közgazdaságtan és
vállalkozásgazdaságtan
Regionális politika és
gazdaságtan
Regionális tervezés
Vállalati gazdaságtan
Vállalati gazdasági
folyamatok
Számvitel és
pénzgazdálkodás
Munkavállalói:
Jogi ismeretek
Üzleti jog
Jogi és közigazgatási
ismeretek
Munkaügyi ismeretek
Környezetvédelmi:
Környezetjog,
intézmények
Környezet- és
természetvédelmi
szakhatósági

Szemeszter
(példa)

1.; 2.
1.
1.; 2.
1.; 3.
4.
1.

Partnerszervezet
számára kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott szemeszter:
1-3.

7.

Partnerszervezetnél
elvégzendő feladat,
projekt leírása
(rövid program)
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Pénzügyi
alapszabályok,
bérszerkezet,
könyvelési
alapismeretek.

Céges
számonkérés
módja

Tárgyi feltételek

Cég adja meg

Cég adja meg

Személyi
feltételek

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

7.
2.; 3.
6.
-

-

-

KÖTELEZŐ
20%
Környezetvédelmi
jogi ismeretek
ajánlott szemeszter:
2-6.

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Környezetvédelmi
jogszabályok. Hatósági
feladatatok a
gyakorlatban
(ellenőrzés, akkreditált
laboratóriumok
szerepe, bírságolási

Cég adja meg

-

-

7.

3.
4.
1.; 5.; 6.
6.
2.; 7.
6.

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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EU ismeretek

ismeretek
Környezetjog
Természetvédelmi jog
és igazgatás
EU ismeretek 1.

rendszer).

5.
3.

Menedzsment

Szervezés I.
Menedzsment
alapismeretek
Vezetéselmélet
Menedzsment és
vállalkozásgazdaságtan
Vezetés és
vállalkozásgazdaságtan

Minőségbiztosítás
Minőségügy alapjai

4.; 5.
4.

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott szemeszter:
4-5.

Mérnöki
kommunikáció és
magatartás
Mérnöketika

3.; 7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott szemeszter
1-3.

5.
6.
1.; 3.; 4.

2.
2.

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott szemeszter:
1-3.

6.

Minőségbiztosítás

Mérnöki kommunikáció

4.

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
A cég belső felépítése,
utasítási lánc,
ellenőrzési módszerek.
A cégen belül elvárt
kompetenciák
meghatározásának
módja, képzések
szervezésének
rendszere. Szervezés,
időmenedzsment.
Feladatok koordinálási
módjai. Projektvezetési
ismeretek.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Minőségügyi technikák
a vállalat
gyakorlatában.
Minőségirányítás,
minőségmenedzsment.
Példa:
Műszaki kifejezések,
szabványok
gyűjteménye. A cég
belső
kommunikációján

Cég adja meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Működő
minőségirányítási
rendszer a cég
gyakorlatában.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szakmai
dokumentációk,
szabványok

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
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Tárgyalási technikák

Munkavédelem,
balesetvédelem,
tűzvédelem a
releváns tantárgyak
keretében (külön
kredit-érték nélkül)

Munkavédelem,
balesetvédelem, tűzvédelem
(megtalálható: a szakmai
törzsanyagon belül:
Biztonságtechnika és
kockázatelemzés
kompetenciaként)

-

VÁLASZTHATÓ
100%
ajánlott szemeszter:
6-7.
KÖTELEZŐ
100%
ajánlott szemeszter:
1.

keresztüli lehetséges
tájékoztatási eszközök.
Projekteken való
részvétel;
szakterületek közti
párbeszéd.
Felkészítés a
munkahelyek
látogatására.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Jogi szabályozás. A cég
munkavédelmi
szervezete.
Munkavédelmi
stratégia. MEBIR
előírások. Egyéb
munkavédelmi
utasítások. Gépek
biztonsága.
Munkakörnyezet
munkavédelme.
Foglalkozási ártalmak.
Egyéni
egészségvédelem.
Tűzveszélyességi
osztályok, tüzek fajtái.
Tűzvédelmi előírások.
Tűzoltási módszerek.
Fontosabb
balesetvédelmi és
tűzrendészeti
szabályok a

végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)

Cég adja meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja
meg. Példa:
Szóbeli vizsga
és/vagy
írásbeli teszt

Cég adja meg.
Példa:
Szemléltető
eszközök

Legalább
középfokú
munkavédelmi
szakképzettséggel
rendelkező
szakember.
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Idegen nyelv
Egyéb (az intézmény
hagyományai szerint)

Bevezetés a szakmai
nyelvbe I-II.
Szakmai nyelv
használat
Filozófia
Szociológia
Helyi társadalom

1.; 2.; 3.;

1.
1.; 3.
7.

VÁLASZTHATÓ
100%
ajánlott szemeszter:
tetszőleges

munkahelyen. A
biztonságos
munkavégzés
feltételei,
biztonságtechnikai
védőeszközök,
védőfelszerelések és
használatuk
elsajátítása. Fakultatív
lehetőség: egy
munkavédelmi
eszközgyártó és
forgalmazó cégnél
történő üzemlátogatás
pl: VILLBEK Kft. Szeged.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
cég adja meg.

-

-

Cég adja meg

-

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

-
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-

Szakmai törzsanyag

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Partnerszervezet
Ajánlás: 2 KÖTELEZŐ és 5 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási intézmény
tantervében való
megjelenés

Szemeszter
(példa)

Partnerszervezet
számára kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott
szemeszter

Partnerszervezetnél
elvégzendő feladat, projekt
leírása
(rövid program)

Céges
számonkérés
módja

Személyi
feltételek

Tárgyi feltételek

Műszaki mérnöki ismeretek

Mérnöki ismeretek

Műszaki és környezeti
áramlástan

Méréstechnika

Mérnöki ismeretek
Ábrázoló geometria,
műszaki ábrázolás
Gépészeti
alapismeretek
Géprendszertan
Géptan
Műszaki mechanika
Mérnöki terv
Transzportfolyamatok
alapjai 1.; 2.
Műszaki áramlástan,
hőtan és
anyagtranszport
Áramlástan
Áramlás- és hőtechnikai
gépek
Méréstechnika
Méréskiértékelés
Adatértékelés
Statisztikai
adatfeldolgozás

1.; 2.; 3.
1.; 2.
2.; 3.

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 1-3.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
A tárgy gyakorlati
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.

-

-

-

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 2-4.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Gyakorlati oktatás: Ipari,
kutatás-fejlesztési és
hőtechnikai mérések
típusai. Ipari nyomásmérés,
hőmérsékletmérés,
térfogat- és tömegáram
mérés módszerei, eszközei.

Cég adja
meg.
Példa:
mérési
jegyzőkönyv

4.
3.; 4.
3.
5.
1.; 2.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

2.; 3.
-

-

4.
4.
3.
2.
4.
4.

Cég adja meg.
Példa: releváns
eszközök,
mérőműszerek

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
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Informatika

Környezetvédelmi műszaki
műveletek

Számítástechnika 1.; 2.;
3.
Informatika 1.; 2.
Informatikai
alapismeretek
Programozás
Információkeresés és
közlés
Táblázatkezelési
ismeretek
AutoCAD
Termikus eljárások
Környezeti
eljárástechnológia 1.; 2.
Környezetvédelmi
műszaki műveletek és
praktikum 1.; 2.
Környezetvédelmi
technológia
Környezetvédelmi
biotechnológia alapjai
Környezetvédelmi
műveletek 1.; 2.
Eljárástechnika alapjai
Kémiai technológia
Művelettan
Ipari és
környezettechnika

1.; 2.; 3.
1.; 2.
1.; 2.

VÁLASZTHATÓ
100%
ajánlott
szemeszter: 1-3.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Korszerű CAD alkalmazások
megismerésével,
számítógéppel segített
tervezés alapjai,
megoldásai, előremutató
területei.

Cég adja
meg

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftverek (kiemelt:
AutoCAD)

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 3-5.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás: Vizes
gázmosó működése
(biostabilizáló csarnokból
elszívott levegőből a szilárd
részecskék leválasztása)
Biofilter működése
(biostabilizáló csarnokból
elszívott levegőből a
gáznemű részecskék
megkötése)
Porelszívó rendszerek
működése (zsákos
porleválasztó, ciklon) az
MBH és a válogatómű
légtechnikai rendszereiben.
Depógáz mérés
(hulladéklerakó
gázkutakban).
Környezetvédelmi
technológiákban
alkalmazott eljárások gépei,
berendezései. Méretezési
módszerek.

Cég adja
meg

Cég adja meg.
Példa: Releváns
gépek,
berendezések,
rendszerek, kezelési
és karbantartási
utasítások.

1.
2.
3.
7.
2.
4.; 5.
4.; 5.

5.
3.; 4.
5.
3.; 4.
4.
3.
4.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

A cég tevékenységére
jellemző technológiai
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eljárás folyamatának
megismerése, kapcsolódó
berendezések működési,
üzemeltetési szempontjai.

Biztonságtechnika és
kockázatelemzés
(részterülete a SOFT
készségeken belül:
Munkavédelem,
balesetvédelem, tűzvédelem
kompetenciaként)

Környezeti
kockázatelemzés
Biztonságtechnika és
kockázatelemzés
Biztonságtechnika
Biztonságtechnika,
munkavédelem és
kockázatelemzés
Munkavédelem és
biztonságtechnika

5.
5.
4.; 6.; 7.
4.

6.

Részterülete a
SOFT készségeken
belül:
Munkavédelem,
balesetvédelem,
tűzvédelem
kompetenciaként
KÖTELEZŐ
100%
ajánlott
szemeszter:
1.
Biztonságtechnika,
kockázatelemzés
terület:
VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott
szemeszter:
4-6.

Valamely berendezés
(ülepítő, centrifuga,
szűrőberendezés, stb.)
méretezése számpéldával.
Hőátadási folyamatok
energiaigénye,
hőhasznosítási lehetőségek,
gazdaságossági kérdések.
Munkavédelem,
balesetvédelem, tűzvédelem
Példa: Jogi szabályozás. A
cég munkavédelmi
szervezete. Munkavédelmi
stratégia. MEBIR előírások.
Egyéb munkavédelmi
utasítások. Gépek
biztonsága.
Munkakörnyezet
munkavédelme.
Foglalkozási ártalmak.
Egyéni egészségvédelem.
Tűzveszélyességi osztályok,
tüzek fajtái. Tűzvédelmi
előírások. Tűzoltási
módszerek. Fontosabb
balesetvédelmi és
tűzrendészeti szabályok a
munkahelyen. A
biztonságos munkavégzés
feltételei,
biztonságtechnikai
védőeszközök,
védőfelszerelések és
használatuk elsajátítása.
Fakultatív lehetőség: egy

Szóbeli
vizsga
és/vagy
írásbeli teszt

Cég adja meg.
Példa: Szemléltető
eszközök

Legalább
középfokú
munkavédelmi
szakképzettséggel
rendelkező
szakember.
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munkavédelmi
eszközgyártó és forgalmazó
cégnél történő
üzemlátogatás pl: VILLBEK
Kft. Szeged.

Közművek
Mélyépítés
Vizi közművek,
csatornázás,
szennyvízkezelés

Közművek

5.
5.
5.

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 4-5.

Biztonságtechnika és
kockázatelemzés
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Elméleti és gyakorlati
oktatás: Vízhálózat,
szennyvízhálózat, távhő
ellátó rendszer, csapadékvíz
elvezető rendszerek,
villamos-és adatátviteli
hálózat üzemeltetése,
üzemviteli problémák.
Közműépítési specifikumok.
Csőhálózatok
anyagismeretei, csőkötések
kialakítása, hő- és
zajszigetelési megoldások,
rögzítéstechnika.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Tervezési és előkészítési
feladatok. Kezelői
hozzájárulások. Vízjogi
engedélyek kezelése.
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Kivitelezés folyamata.
Kivitelezéssel összefüggő
egyéb engedélyek.
Közreműködés,
együttműködés más
szervezetekkel.
Üzemeltetési, fenntartási
feladatok. Csapadékvíz
elvezetési problémák és
hatásaik. Összefüggések
megértése (csapadék,
lefolyási tényezők,
beszivárgás, vízkészlet,
elvezető rendszerek, árvizek
és elöntések, karbantartás
fontossága, emberi
felelősség, megelőzés,
kárelhárítás, költségek)

Energetika

Energiamenedzsment
Energetika
Energiagazdálkodás

4.
3.; 7.
1.

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott
szemeszter: 3-7.

Közműnyilvántartás (ITR,
LOGO, irattár, közművek
azonosítása)
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja
meg. Példa:
mérési
jegyzőkönyv

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi
eszközök, terepi,
laboratóriumi
műszerek.

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

Környezettan

Környezettan

Bevezetés a
környezettanba
Környezettörténet
Földtudományi
alapismeretek
Földünk állapota
Geofizikai alapjai
Geológia és geofizika 1.;
2.
Általános és alkalmazott
mérnökgeológia
Geomechanika,

1.
6.
1.
1.
3.; 4.
1.; 2
2.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 1-5.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa: a tárgy gyakorlati
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.

5.
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geotechnika
Geológia
Bevezetés az ásvány- és
kőzettanba
Kárpát-medence
természeti földrajza
Magyarország regionális
földrajza
Őslénytan
Általános földtan
Történeti és regionális
földtan
Talajtan
Talajtan, talajkémia
Talajkémia
Talajtan gyakorlati
alkalmazása
Környezeti elemek
védelmének
alkalmazott kémiája
Környezeti kémia
Környezetünk fizikája
Hidrológia,
hidrogeológia
Bevezetés a
hidrogeográfiába
Hidrogeográfia alapjai
Limnológia és
hidrobiológia
Légkörtan és
meteorológia
Éghajlattan
Mikrobiológia és
ökotoxikológia
Mikrobiológia alapjai
Környezeti
mikrobiológia

1.; 2.
1.; 6.
1.
6.
2.
1.
5.
2.; 3.; 4.
2.
4.
5.
3.

3.; 4.; 5.
2.
2.; 3.; 4.
3.
3.
3.
3.; 4.
3.
5.
4.; 6.
5.
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Környezeti elemek védelme
Levegőtisztaságvédelem

3.; 4.; 5.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 4-5.

Vízgazdálkodás,
vízminőségvédelem
Vízvédelem
Vízgazdálkodás
Vízminőségvédelem
Települési

3.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 3-6.

Levegőtisztaság-védelem

Vízgazdálkodás,
Vízminőség-védelem

4.
3.; 4.
4.; 7.
3.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Emisszió mérések általános
követelményei,
munkabiztonsági
követelmények. Emisszió
mérési szabványok.
Mintavételi módszerek.
Gázsűrűség és térfogatáram
meghatározás.
Porkoncentráció
meghatározás. Füstgáz,
véggáz összetételének
meghatározása. Üzemi,
helyszíni vizsgálatok
végrehajtása, vizsgáló
eszközök karbantartása.
Mért eredmények
értékelése, jegyzőkönyvek
összeállítása.
Levegőtisztaság-védelmi
engedélyezési eljárások
tartalmi követelményei.
Adatszolgáltatások (LAL,
LM).
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg

Cég adja
meg Példa:
mérési
jegyzőkönyv

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi
eszközök, gázelemző
műszerek,
szivattyúk,
szintmérők.
PC+releváns
szoftverek.

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

Cég adja
meg

Cég adja meg.
Példa:
Védőfelszerelés,
munkaruha,
szabványok,
mintavételi és

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
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vízgazdálkodás és
vízminőségvédelem
Vízgazdálkodás,
vízelőkészítés
Vízfolyások
rehabilitációja
Szennyvíztisztítás
alapjai
Szennyvíztisztítási
technológiák
Szennyvízkezelés

Talajvédelem

Talajvédelem
Környezeti földtan és
talajvédelem
Talaj és talajvízvédelem
Kármentesítés
Környezeti kárelhárítás
Talajszennyezés és
tisztítás

egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Infiltráció vizsgálat.
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek üzemviteli
problémái. Vízfolyások
árvízvédekezési és egyéb
üzemviteli kérdései. Tavak
üzemeltetése.
Tavak, vízfolyások helyszíni
mintavételezése,
monitoringja. Helyszíni
szemlékkel megállapítható
vízminőségi kérdések.
Vizsgálatok gyorstesztekkel.
Üledék mintavétel.

4.
6.
5.; 6.
6.
5.

2.; 3.; 4.; 5.
4.
5.
6.
6.
6.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 4-6.

Üzemfenntartás és
kivitelezés: víztermelés,
víztározás, szennyvíz
elhelyezés, tisztítás.
Víztisztító technológiák és
berendezések tervezése.
Ivóvíz hálózat. Gépházak.
Csapadékvíz hasznosítás.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Szennyezett területek
megismerésének,
feltárásának módszerei.
Feltárási munkák fázisai,
azok tervezése. Vizsgálandó

Cég adja
meg

vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek (pl.
AutoCAD, Libra,
TMTR, Opare, stb.),
kút-adatbázisok.

végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi és
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
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Radiometria,
sugárzásvédelem
Sugárzástani
alapismeretek
Egészségvédelem- és
radioökológia
Nukleáris
környezetvédelem
Radioökológia

3.
3.; 5.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 4-7.

5.
5.
4.

Sugárvédelem

Zaj- és rezgésvédelem

Zaj- és rezgésvédelem
Akusztika, zaj- és
rezgésvédelem
Zaj és vibráció
Zaj, rezgés és
elektromos mágneses
védelem
Zaj, rezgés és
sugárvédelem

2.; 3.; 5.
3.
4.
4.

6.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 4-7.

paraméterek, kémiai
elemzések.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Dozimetriai mérőműszerek
használata, sugárvédelmi
mérések és azok értékelése,
dózisösszetevők kiszámítása
(gamma dózisteljesítmény,
radon és bomlástermékei,
aeroszol radioaktivitás,
felületi radioaktív
szennyezettség.
Munkahelyi Sugárvédelmi
Szabályzat. Sugárvédelmi
intézkedések pl. az
uránmentesítés
technológiához
kapcsolódóan.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Elméleti és gyakorlati
oktatás: Kültéri zajvédelmi
tervezési feladatok,
dokumentációk készítése az
érvényes szabványok és
jogszabályok alapján.
Mérések kivitelezése,
eredmények értékelése.
Közlekedési zaj mérése.
Üzemi zajkibocsátás mérése

Cég adja
meg. Példa:
mérési
jegyzőkönyv.

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
szabályzatok,
szakirodalom.
Mintavételi,
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Cég adja
meg. Példa:
Mérési
jegyzőkönyv.

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
jogszabályok,
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
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Hulladékgazdálkodás,
minősítés
Hulladékgazdálkodás
Hulladékkezelés,
gazdálkodás
Hulladéklerakók
Hulladékgazdálkodás és
veszélyes hulladékok

Hulladékgazdálkodás

5.
4.; 5.
4.; 5.
6.
5.

VÁLASZTHATÓ
30%
ajánlott
szemeszter: 4-6..

különböző környezeti
körülmények mellett.
Munkahelyi zaj-és
rezgésmérés. Műszaki
berendezések minősítő
mérései és mérési
dokumentáció készítése.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Elméleti és gyakorlati
oktatás: Hulladékok
szállítása, gyűjtése. Gépek
(tömörítős, konténeres),
módszerek. Gyűjtés
szervezése, irányítása.
Aprítógépek, rosták,
mágneses leválasztók,
örvényáramú
berendezések, fajsúly
szerinti leválasztók, prések,
bálázó gépek, szállítószalag
rendszerek,
komposztforgatók,
rakodógépek, targoncák:
felépítése, műszaki
kialakítása, működési elve.

Cég adja
meg

Cég adja meg.
Példa:
hulladékgazdálkodás
eszközei, gépei,
berendezései,
kezelési és
karbantartási
utasítások.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

A hulladékgazdálkodás
szabályozási rendszere.
Engedélykérelmek
összeállítása. Hulladékos
bejelentések,
adatszolgáltatások
összeállítása. Hulladékos
nyilvántartások vezetése,
kezelése. Hulladéklerakó
csurgalékvízgyűjtő rendszer
elemei; csurgalékvízgyűjtő
rendszer méretezése;
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Természet- és tájvédelem

Tájtervezés és
zöldfelületi rendszerek
1.

3.

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott

csurgalékvízgyűjtő rendszer
kiépítése, csurgalékvíz
kezelés, csurgalékvíz
tisztítás folyamata,
mintavételezés, elemzés.
Válogatómű: válogatási
folyamatok,
anyagminőségek,
technológiai berendezések,
gépészeti elemei.
MBH: mechanikai kezelés
folyamatai, technológiai
berendezések, gépek,
kisegítő berendezések,
tüzelőanyag (SRF) előállítás,
vizsgálat, minősítés.
Biostabilizáló gépészeti
technológiai elemei,
biofilter. Lerakó: művelési
feladatok megfigyelése,
adatgyűjtés, hulladékok
EWC szerinti besorolása.
Hulladéklerakó medence
gépészet (kompaktor)
csurgalékvíz tisztító.
Komposzttelep:
komposztálási folyamatok,
komposzt hőmérsékletének,
nedvességtartalmának
mérése. Komposztálás
technológiai berendezései
(aprító, dobsziták,
komposztforgató,
rakodógépek).
Felhasználható anyagok,
kész komposzt
tulajdonságai.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Természet- és
tájvédelem
Természet-, táj- és vizi
környezetvédelem 1.; 2.
Természetvédelem
Közjóléti
erdőgazdálkodás
tervezése és
menedzsmentje
Természeti
környezetvédelem
Természetvédelmi
biológia
Élőhely védelem

4.; 5.; 6.
3.; 4.
2.; 6.
3.

4.
5.
7.

szemeszter: 4-7.

Elméleti és gyakorlati
oktatás:
A területek
természetvédelmi
szempontú kezelése.
Természetszerű
gazdálkodás gyakorlati
megvalósításának
bemutatása, pl.
szántógazdálkodás,
erdőgazdálkodás,
gyepgazdálkodás, ugargazdálkodás,
állatgazdálkodás,
vadgazdálkodás.
Tanösvény bemutatás.
Állatfarm bemutatás.

(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Élőlények monitorozása.
Élőhelyek helyreállításának
tervezése, megvalósítása.
Védett és fokozottan védett
élőhelyek és fajok védelmi
programjainak tervezése,
megvalósítása. Natura 2000
területek kezelése.
Zöldfelületi rendszerek
felépítése. Tervszerű,
tudatos fejlesztés és
karbantartás. Közlekedési
célú zöldfelületek.
Lakossági kertkultúra és
környezeti tudatformálás.
Zöld fal, védősávok
kialakítása.
Költséghatékony és
egyszerű fenntartás,
intenzív és extenzív
zöldfelületek. Klíma
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Egészségvédelem

Toxikológia és
közegészségtan
Toxikológia
Környezetegészségtan
Közegészségtan

5.
4.; 6.
1.; 3.; 4.; 5.; 7.
7.

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott
szemeszter: 4-7.

adaptáció: növényfajok
jellemzése és kiválasztása.
Függőleges felületek
zöldítése. Vízáteresztés
biztosítása, új anyagok és
technológiák felhasználása.
Vízfelületek kapcsolódása a
zöldfelületekhez.
Parkerdő és
energiaültetvény létesítés.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Környezetelemzés, környezetinformatika, állapotértékelés

Környezetelemzés

Környezetinformatika

Környezetvédelmi
méréstechnika,
monitoring
Környezetmérnöki
méréstechnika,
monitoring
Környezetvédelmi
analitika
Vízanalitikai gyakorlatok
Analitikai kémia alapjai
Terepi mintavételi és
vizsgálati módszerek
Környezeti monitoring
Környezetelemzés 1.; 2.
Környezeti analitika és
mérések
Térképészeti ismeretek
Kartográfia
Geodézia
Geoinformációs
rendszerek
Geomatika
Térinformatika alapjai

4.

4.; 5.

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 3-5.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Környezeti elemek
mintavétele, vizsgálati,
mérési módszerei,
szabványok.

Cég adja
meg. Példa:
mérési
jegyzőkönyv.

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
laboratóriumi,
terepi eszközök:
mintavételi
eszközök, vizsgálati
műszerek.

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

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 2-6.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.

Cég adja
meg

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftverek,
geodéziai mérő- és
szintező műszerek.

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

4.; 5.
4.
3.
4.
5.; 6.
4.; 5.
2.
1.
2.
2.; 3.; 5.
4.
2.; 3.
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Környezetállapotértékelés

1.; 2.
Térinformatika,
geodézia alapjai
Környezetvédelmi
informatika
Környezetstatisztika
Technológiai rendszerek
modellezése
Környezeti modellezés
Környezetállapotértékelés 1.,
Környezetjog
Környezetállapotértékelés 2.,
környezetstratégia
Környezeti állapotértékelés,
hatásvizsgálat
Környezeti
hatásvizsgálat
Környezetállapotértékelés, auditálás
Környezetértékelési
módszertan
Természetvédelmi
értékelés és tervezés
Hatásvizsgálati
módszertan

középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

1.
3.; 4.
5.
5.
6.
6.

7.

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 5-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a tárgy
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Környezeti hatásvizsgálat
szakaszai. Hatótényezők,
hatásviselők,
hatásfolyamatok, hatások
terjedése. A hatásterületek
lehatárolása. Környezeti
alapállapot felvétel
szempontjai, módszerei.
Hatásvizsgálati módszerek,
eljárások. Projektfeladatban való részvétel.

Cég adja
meg

Cég adja meg.
Példa:
Szakirodalom,
jogszabályok,
PC+releváns
szoftverek.

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

VÁLASZTHATÓ
20%
ajánlott
szemeszter: 5-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Környezetpolitika
alkalmazása a stratégiák
tervezésében,
gazdaságmatematikai

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

5.

6.
5.
5.
5.

6.

Környezetmenedzsment, Környezetgazdaságtan

Környezetmenedzsment,
Környezetgazdaságtan

Környezetmenedzsment
Környezeti
menedzsment alapjai
Környezetpolitika
Környezetpolitika,
környezetszociológia
Környezeti
menedzsment
rendszerek

5.; 7.
5.
7.
4.; 5.; 6.
7.
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Környezetmenedzsment
és audit
Környezetgazdaságtan

6.

módszerek megismerése
gyakorlati példákkal. A
környezetállapot értékelés
egyes fázisainak gyakorlati
alkalmazása, mint a
környezetvédelmi
alapstratégiák készítésének
módszerei.

2.; 3.; 4.; 5.; 6.

Egyéb (az intézmény hagyományai és lehetőségei szerint)
Általános
környezetvédelmi
ismeretek

Építészet

Településtervezés

Mezőgazdasági, erdészeti
ismeretek

Környezetvédelem
mérnököknek
Globális környezeti
problémák
Környezetmérnöki
alapok
Ipari technológiák és
szennyezéseik
Építészeti
alapismeretek
Magasépítési ismeretek
Építőanyagok
Ökológikus építészet
Településtervezés
Infrastruktúra és
közlekedés
Utak környezeti hatásai
Ipari technológiák és
közlekedés
Terület- és
településrendezés
Táj- és vidékfejlesztési
ismeretek
Városépítés és
műemlékvédelem
Ökoturizmus
Környezetvédelem a
mezőgazdaságban
Mezőgazdasági
ismeretek

1.
6.
1.

-

-

-

-

-

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott
szemeszter: 3-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott
szemeszter: 5-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

VÁLASZTHATÓ
10%
ajánlott
szemeszter: 3-5.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja
meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

3.
3.
6.
4.
7.
4.
5.
7.
6.
5.
7.
7.
6.
3.
3.
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Erdészeti ismeretek
Kíméletes fahasználati
technológiák
Mezőgazdaság
környezeti hatásai
Tervezési feladat
Komplex projekt

Komplex projektek

3.
5.
6.
6.; 7.
6.

KÖTELEZŐ
100%
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Komplex projekt feladat
témájának a megadása, a
projektben a hallgató aktív
részvétele, téma
konzultációja.
Projektvezetési ismeretek.
Példa: Tervezési és
előkészítési feladatok
(tanulmánytervek,
szakvélemények,
engedélyezési és kiviteli
tervek). Kezelői
hozzájárulások (előírások,
irányelvek,
településfejlesztési
koncepció). Vízjogi
engedélyek kezelése (vízjogi
létesítési és üzemeltetési
engedélyek). Kivitelezés
folyamata (közbeszerzés,
ajánlatkérés,
szerződéskötés,
szerződések alaki és
tartalmi követelményei,
munkaterület átadás,
szakfelügyelet, műszaki
ellenőrzés, építési és
felmérési napló,
megvalósulási
dokumentáció, műszaki
átadás-átvétel, üzembe
helyezés, hiánypótlás,
kötbér, garancia és
szavatosság). Kivitelezéssel
összefüggő egyéb

Cég adja
meg

Cég adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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engedélyek Közreműködés,
együttműködés más
szervezetekkel.
Üzemeltetési, fenntartási
feladatok.

Szakirány/Specializáció
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
Megj: Nagyon sok szakirány és
specializáció van akkreditálva. A
cégek a szakterületükhöz
igazodó képzésbe tudnak
bekapcsolódni.
Néhány példa:

Partnerszervezet
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási intézmény
tantervében való
megjelenés

Szemeszter
(példa)

Partnerszervezet
számára kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében
ajánlott
szemeszter

Partnerszervezetnél
elvégzendő feladat, projekt
leírása
(rövid program)

Céges
számonkérés
módja

Személyi
feltételek

Tárgyi feltételek

Környezettechnológia / Környezettechnika szakirány (intézményenként különböző kompetenciaterületekre fókuszálva)
Levegőtisztaságvédelem
Levegőtisztaságvédelem 2.

Levegőtisztaság-védelem

6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás: Ipari
technológiák
porszennyezésének
mérése. Tüzeléstechnikai
alapfogalmak,
tüzelőberendezések
emisszió csökkentése.
Emisszió mérés üzemi

Cég adja meg
Példa: mérési
jegyzőkönyv

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
kezelési és
karbantartási
utasítások,
mintavételi
eszközök,
gázelemző
műszerek,
szivattyúk,
szintmérők.
PC+releváns
szoftverek.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
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Víztisztítási
technológiák gyak.
Szennyvíztisztítási
technológiák
Vízgazdálkodás
Víz- és
szennyvízkezelési
eljárások

6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

7.
6.

Vízgazdálkodás,
vízminőségvédelem

Talajvédelem

Hulladékgazdálkodás

Talaj és talajvízvédelem
Talajtisztítás
Talajvédelem III.
Talajszennyezés és
tisztítás
Kárelhárítás,
kármentesítés és
eljárásai

7.
5.
6.
6.
6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Hulladékgazdálkodás
Hulladékszegény
technológiák

6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

körülmények között.
Immisszió-mérés.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Gyakorlati oktatás: Víz- és
szennyvízminták analízise.
Membránok, töltetek
vizsgálata. Vízkezelő
vegyszerek ismerete.
vízkezelő rendszerek
gyártásvégi ellenőrzése.
Ivóvíz kezelő telepek
üzemeltetése.
Vegyszeradagoló szivattyúk
beszabályozása. Szivattyúk
optimalizációja. Légfúvó
berendezések üzemvitele.
Szennyvíztisztító telepek
üzemeltetése.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás: A
talajtisztítás technológiai
rendszerei. In-situ, off-site
talajtisztítási rendszerek;
technológiai számítások,
méretezés.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
szakirodalom,
kezelési és
karbantartási
utasítások,
laboratóriumi,
terepi eszközök:
mintavételi
eszközök, vizsgálati
műszerek.

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

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi és
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:
hulladékgazdálkodá

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Termikus
hulladékkezelés
Hulladékgazdálkodás 2.
Települési hulladék
feldolgozása
újrahasznosítása I.
Kémiai és biológiai
hulladékok feldolgozása
Települési hulladék
feldolgozása
újrahasznosítása II.
Hulladékgazdálkodás III.
Hulladékkezelés,
ártalmatlanítás

6.
6.
6.

7.
7.

6.
6.

Elméleti és gyakorlati
oktatás: Nem veszélyes
hulladéklerakó: lerakók
műszaki védelme, lerakók
csurgalékvíz gyűjtő
rendszere, csurgalékvíz
tisztítás, depógáz gyűjtés,
hasznosítás. Lerakó
üzemeltetése (lerakás,
rétegek kialakítása, takarás,
tűzvédelem). Speciális
hulladéklerakó gépek. A
lerakók rekultivációs és
utógondozási folyamatai.
Biohulladék kezelés:
komposztálás technológiai
ismerete, üzemeltetési
ismeretek (anyagok
fogadása, aprítása,
prizmaépítés, mérések,
rostálás,
komposztminősítés). A
szakmai törzsanyagban
megismert gépek
rendszerben lévő
működtetése, komposzt
forgalomba hozatala.
Kiemelt hulladékáramok
(elektronikai és elektromos,
gumiabroncs, inert
hulladékok) és lakossági
veszélyes hulladékok.
Hulladékudvarban átvehető
hulladékok átvétele,
dokumentálása,
nyilvántartások vezetése,
adatszolgáltatások.
Hulladék átadása megfelelő
engedéllyel rendelkező
szakcégeknek.

s eszközei, gépei,
berendezései,
kezelési és
karbantartási
utasítások,
szakirodalom,
jogszabályok.

(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
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Hulladékkezelés:
válogatómű technológiai
ismerete, üzemeltetési
ismeretek (anyagok
fogadása, feladása,
válogatás,
anyagminőségek). A
korábban megismert gépek
rendszerben lévő
működtetése (szita, mágnes
leválasztó, bálázó gép,
szalagok).
Mechanikai-biológiai
kezelés:
MBH technológiai ismerete,
üzemeltetési ismeretek
(anyagok fogadása,
feladása, szeparálási
folyamatok (Fe, NFe, bio,
nehéz, tüzelőanyag)aprítás,
kiszállítás,puffer tárolás).
Folyamatok vezérlése.
Tüzelőanyag minősítése
(SRF/RDF), hasznosítása.
Biológiai stabilizálás (gépei,
technológiai lehetőségei,
gépei, elő és utóérlelési
feladatok).
Hulladékártalmatlanítás.
Termikus hulladékkezelési
eljárások; berendezések,
műveletek, technológiák.
Plazma-technológia,
termikus reakció,
beolvasztás, kilágyítás.
technológiák és
berendezések kiválasztása,
méretezése.
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Zaj és rezgésvédelem
III.

7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
jogszabályok,
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek.

Természet- és
tájvédelem

6.

Cég adja meg.
Példa:

7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Elméleti és gyakorlati
oktatás:
Energiafelhasználás
környezeti hatásai.

Cég adja meg

Energiagazdálkodás és
környezetvédelem
Energiatermelés és
környezet
Energetika II.
Energia és környezet III.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Cég adja meg

Cég adja meg.

Zajvédelem

Természet- és tájvédelem

Energetika

7.
7.
5., 6.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség).

Megújuló energiaforrások
alkalmazási lehetőségei.
A napenergia passzív és
aktív hasznosítása.
Szélenergia hasznosítás,
szélerőművek környezeti
hatásai. Vízenergia
hasznosítás. geotermikus
energia hasznosítása,
hőszivattyús energiaellátás.
Biomassza energetikai célú
hasznosítása.
Biogáz üzem üzemeltetése.
Iszapok előkészítési és
utókezelési módszereinek
üzemviteli feladatai,
üzemeltetési problémái.
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Közegészségtan

7.

Közlekedés és
mezőgazdaság
környezeti hatásai
Közlekedési technika
Villamos rendszerek
környezeti hatásai
A termelői és ipari
környezet
Technológiai
rendszerek
Mezőgazdaság
környezeti hatásai
Ipari technológiák és
közlekedés
Ipari technológiák és
szennyezéseik

6.

Egészségvédelem

Ágazatok környezeti
hatásai

Környezetvédelmi műszaki
műveletek

Környezetvédelmi
gépek és berendezések
Vegyipari technológiák
Műszaki hőtan
Előkészítéstechnika

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 7.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

6.
6.
7.
5.
6.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Elméleti és gyakorlati
oktatás: A közlekedés
alapvetései. Közlekedés ás
a környezet. Városi
közlekedés problémái.
Módszerek, eljárások a
közlekedés okozta
környezetszennyezés
csökkentésére.

Cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Releváns
gépek,
berendezések,
rendszerek, kezelési

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

6.
Villamos, mágneses,
elektromágneses terek
jellemzői, forrásai, hatása a
környezetre és az élő
szervezetekre. Káros
hatások elleni védekezés.

7.

6.
6.
4.
5.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 4-6.

Komplex
környezetvédelem, az
integrált szennyezés
megelőzés és csökkentés
(IPPC) az ipari és az ipari
rendszerben folyó
mezőgazdasági
tevékenységeknél. Az
elérhető legjobb technika
(BAT) jelentősége és
szerepe. releváns gyakorlati
példák.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Levegőtisztaság-

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
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alapjai
Ipari hulladékok
előkészítése

6.

védelemben,
hulladékkezelésben
alkalmazott eljárások gépei,
berendezései, működésük.
Méretezési módszerek,
üzemeltetési feltételek.

és karbantartási
utasítások.

főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:
Szakirodalom,
releváns
berendezések,
rendszerek, kezelési
és karbantartási
utasítások.

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

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
szakirodalom,
jogszabályok,
útmutatók,
mintavételi,
vizsgálati eszközök.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Vegyipari technológiák főbb
területei, kiemelve a
környezetvédelmi
vonatkozásokat.

Biotechnológia

Nukleáris
környezetvédelem

Környezetvédelmi
biotechnológia
Környezeti
mikrobiológia és
biotechnológia

7.

Nukleáris ipar,
radiológiai monitoring

6.

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Termikus hulladékkezelési
eljárások; berendezések,
műveletek, technológiák.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Környezetvédelmi
biotechnológiai eljárások
biokémiai, mikrobiológiai,
műveleti ismeretei.
Gyakorlati alkalmazási
példák.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Uránérc-bányászat és
ércfeldolgozás
megszüntetését követő
rekultiváció gyakorlati
megvalósítása: egykori
bányaüzemek, meddők,
szállítási útvonalak,
vízfolyások radiológiai
kármentesítése.
Uránipari rekultivációhoz
kapcsolódó
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Környezetelemzés,
környezetinformatika,
állapotértékelés

Környezetmenedzsment

Mintavételezés
Környezeti kémia
Stratégiai környezeti
vizsgálatok
Monitoring és
térinformatika
Környezeti
hatásvizsgálat
Környezeti
térinformatika

Minőségirányítás
Környezetirányítás
Környezetgazdaságtan
I.

6.
6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

6.
5., 6.
6., 7.

6.
7.
5., 6.
5., 6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

környezetvédelmi,
vízkezelési és monitoring
tevékenység: bányavízkezelési technológia, kémiai
vízkezelési technológia,
hidrogeológiai monitoring,
radiológiai monitoring,
terepi és laboratóriumi
radioaktivitás mérési
eljárások, eredmények
értékelése. Környezeti
minták vétele és
előkészítése laboratóriumi
radioaktivitás vizsgálatra.
Automatikus radiológiai
monitoring állomások
üzemeltetése, adatok
feldolgozása, értékelése.
Környezetbe történő
radioaktív kibocsátások
nuklid-specifikus
ellenőrzése, mérése,
értékelése, hatósági
jelentések.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Térinformatikai
adatgyűjtés, modellezés,
adatbázis kezelés, elemzés,
a megelevenítés eszközei.
Környezeti célú
térinformatikai rendszerek
adatnyerési és elemzési
lehetőségei.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftver,
mintavételi,
vizsgálati eszközök.

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

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Működő
környezetközpontú
vállalatirányítási

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
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Biztonságtechnika és
kockázatelemzés

Komplex projekt

Egyéb, pl.
természettudományos
ismeretek

Környezetgazdálkodás
I-II.
Környezetstratégia
Menedzsment II.
Településmarketing
Életciklus elemzés
Környezeti
teljesítményértékelés
Környezetpolitika
Környezetszociológia
Környezeti kockázatok
Élelmiszerbiztonság
Környezetbiztonságtech
nika
Biztonságtechnika

6.
7.
7.
6.
6.

7.
7.
6.
6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Környezetbarát
tervezés
Komplex
környezetmérnöki
tervezés I.
Komplex projekt

7.

KÖTELEZŐ
100%
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Ökológia II.

6.

7.
7.

6.

6.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Környezetközpontú
vállalatirányítási rendszer
megismertetése.
Környezeti politika
kialakítása, környezeti
tényezők felmérése.
Szervezeti felépítés, képzés,
dokumentáció. Auditálás.
Életciklus-elemzés
módszere.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás: A
kockázatfelmérés
módszertana.
Kockázatcsökkentő
beavatkozások.
Kármentesítő
beavatkozások
kockázatalapú értékelése.
Komplex projekt feladat
témájának a megadása, a
projektben a hallgató aktív
részvétele, téma
konzultációja.
Projektvezetés.

rendszer a cég
gyakorlatában,
PC+releváns
szoftver.

egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Cég adja meg

Cég adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja meg

Cég adja meg.

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

-

-

-

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás: Ivóvíz
kezelő telepek

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
szakirodalom,
kezelési és
karbantartási

-

Ipari és kommunális (települési környezetvédelem) szakirány
Vízgazdálkodás,
vízminőségvédelem

Kommunális
technológiák 1.

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
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Kommunális
technológiák 2.

Hulladékgazdálkodás

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

üzemeltetése.
vegyszeradagoló szivattyúk
beszabályozása. Szivattyúk
optimalizációja. Légfúvó
berendezések üzemvitele.
Szennyvíztisztító telepek
üzemeltetése.
Membránok, töltetek
vizsgálata.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Hulladékkezelés:
válogatómű technológiai
ismerete, üzemeltetési
ismeretek (anyagok
fogadása, feladása,
válogatás,
anyagminőségek). A
szakmai törzsanyagban
megismert gépek
rendszerben lévő
működtetése (szita, mágnes
leválasztó, bálázó gép,
szalagok)
Biohulladék kezelés
(komposztálás):
komposztálás technológiai
ismerete, üzemeltetési
ismeretek (anyagok
fogadása, aprítása,
prizmaépítés, mérések,
rostálás,
komposztminősítés), a
korábban megismert gépek
rendszerben lévő
működtetése (aprító, szita,
komposztforgató).
Mechanikai-biológiai

Cég adja meg

utasítások,
laboratóriumi,
terepi eszközök:
mintavételi
eszközök, vizsgálati
műszerek.

főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Cég adja meg.
Példa:
Hulladékgazdálkodá
s eszközei, gépei,
berendezései,
kezelési és
karbantartási
utasítások,
jogszabályok.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
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Energetika

Energetika
Iszapszerű hulladékok
kezelése és biogáz

6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

kezelés:
MBH technológiai ismerete,
üzemeltetési ismeretek
(anyagok fogadása,
feladása, szeparálási
folyamatok (Fe, NFe, bio,
nehéz, tüzelőanyag)
aprítás, kiszállítás,puffer
tárolás). Folyamatok
vezérlése
Tüzelőanyag minősítése
(SRF/RDF), hasznosítása.
Biológiai stabilizálás (gépei,
technológiai lehetőségei,
gépei, elő és utóérlelési
feladatok).
A szakmai törzsanyagban
megismert gépek
rendszerben lévő
működtetése (aprítók, szita,
mágnes és nem
mágnesezhető fém
leválasztók, fajsúly szerinti
válogató, bálázó gép,
szalagok stb.)
Hulladékártalmatlanítás.
Lerakók műszaki védelme,
lerakók csurgalékvíz gyűjtő
rendszere, csurgalékvíz
tisztítás, depógáz gyűjtés,
hasznosítás, lerakó
üzemeltetése (lerakás,
rétegek kialakítása, takarás,
tűzvédelem). Speciális
hulladéklerakó gépek.
Lerakók rekultivációs és
utógondozási folyamatai.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:

Cég adja meg

Cég adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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hasznosítás

Települési ismeretek
alapjai
Településgazdálkodás
és üzemeltetés

Településgazdálkodás és
üzemeltetés

Gyakorlati oktatás:
Megújuló energiaforrások
alkalmazási lehetőségei.
A napenergia passzív és
aktív hasznosítása.
Szélenergia hasznosítás,
szélerőművek környezeti
hatásai. Vízenergia
hasznosítás. geotermikus
energia hasznosítása,
hőszivattyús energiaellátás.
Biomassza energetikai célú
hasznosítása.
Biogáz üzem üzemeltetése.
Iszapok előkészítési és
utókezelési módszereinek
üzemviteli feladatai,
üzemeltetési problémái.

6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Ipari körülmények között
működő berendezések
energiahatékonyságát,
környezetvédelmi mutatóit
vizsgáló mérések.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Elméleti és gyakorlati
oktatás: Városüzemeltetési
feladatok környezetvédelmi
vonatkozásai. Példák:
Vízrendezés: vízfelületek és
műtárgyaik kezelése,
karbantartása,
nyilvántartása, ellenőrzése;
tervegyeztetés,
nyilatkozatok, kezelői
hozzájárulások kiadása.
Köztisztaság: köztisztasági
üzemeltetési rendszer,

(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség).

Cég adja meg

A cég adja meg.
Példa: releváns
önkormányzati
rendeletek,,
települési
környezet,
vízfolyások,
hordalékfogók,
víznyelők, ingatlan
kataszter,
útkataszter, stb.

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

Komplex projekt

Környezetbarát
építészet

6.

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.
KÖTELEZŐ
100%
ajánlott
szemeszter: 6.

7.
6., 7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott

Komplex projekt

kataszterek,
közfoglalkoztatottak
köztisztasági feladatokba
való bevonása.
Közútkezelés: közutak,
útkataszterek, közút kezelői
hozzájárulás,
közterületbontás és
helyreállítás, munkaterületátadás, műszaki átadásátvétel. Zöldterület
gondozás és
erdőgazdálkodás:
zöldterületek és
önkormányzati fenntartású
erdőrészletek fenntartása.
Közterület fenntartás és
hasznosítás: közterek,
parkok, játszóterek.
A település hatályos
rendeleteinek
megismerése, kiemelve a
környezetvédelmi
vonatkozásúakat.
Rendeletalkotási folyamat.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Komplex projekt feladat
témájának megadása, a
projektben a hallgató aktív
részvétele, konzultáció.
Projektvezetés.

Cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:

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

Környezetállapot-értékelés szakirány
Környezetelemzés,
környezetmodellezés

Környezeti monitorozás
II.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a

Releváns iskolai
végzettséggel
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Környezetmodellezés I.,
II.
Környezetterhelhetőség

6.

Geoinformációs
rendszerek
alkalmazásai

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Környezetinformatika

Környezetállapotértékelés, auditálás I.,
II.

6., 7.

Tájértékelés,
tájtervezés

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Környezetállapot-értékelés

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Természet-és tájvédelem

Egyéb

szemeszter: 6-7.

Környezetvédelem az
interneten

cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett környezeti
monitorizálási feladat, a cég
és az intézmény között
egyedileg egyeztetve.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.

szakirodalom,
PC+releváns
szoftver, működő
monitoring
rendszer.

bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftver,
adatbázisok.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve. Gyakorlati
feladat példa: Egyedi
tájértékek értékelése,
tájhasználati konfliktusok,
tájkarakter értékelése.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:
Szakirodalom,
jogszabályok,
PC+releváns
szoftverek.

Cég adja meg.
Példa:
Tanulmány.

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

-

-

6.

-

-
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Környezetelemzési szakirány

Környezetállapot-értékelés

Környezetinformatika

Környezetállapotértékelés, auditálás I.
Környezetállapotértékelés
I., II., III.

Környezeti információs
rendszerek I., II.
Immisszió térképezés Zaj

5.
5., 6., 7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 5-7.

5., 6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 5-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Zajtérkép készítés.
A tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:
Szakirodalom,
jogszabályok,
PC+releváns
szoftverek.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftver,
adatbázisok,
szakirodalom.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Javaslat: a
tárgy gyakorlati
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Geofizikai mérési
módszerek. A
geokörnyezetről
összegyűjtött adatok
feldolgozása és környezeti
célú hasznosítása.

Cég adja meg.
Példa: mérési
jegyzőkönyve
k

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi és
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek,
adatbázisok.

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

Geokörnyezetmérnöki szakirány
Környezetgeofizika
Környezetföldtan
Alkalmazott
hidrogeológia
Hidrológia-Hidrográfia

Környezettan

4.
5.
5.
5.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 4-5.

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

Kúthidraulikai ismeretek.
Kút munkapontjának
meghatározása.
Próbaszivattyúzási adatok
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értékelése.

Geotechnika
Építési ismeretek

6.
6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Vízgazdálkodás

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Környezeti kockázatok
Környezetirányítás

6.
7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Geotechnika

Vízgazdálkodás

Környezetmenedzsment

Vízállás-, vízmélység-,
vízsebesség-, vízhozam- és
hordalék mérés. Párolgás
mérése, energetikai
viszonyai, számítása.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
A környezetvédelmi
geotechnika alapjai.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Gyakorlati vízkészletvédelem. Alapfeladatok
megoldása véges
differencia elven működő
programokkal;
depresszióstér
meghatározása,
áramvonalak és elérési utak
számítása.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
A kockázatfelmérés
módszertana.
Kockázatcsökkentő

Cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg
Példa:
Beadandó
számítási
feladat.

Cég adja meg.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftver,
adatbázisok,
működő
környezetközpontú
vállalatirányítási
rendszer a cég

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Adatfeldolgozás
Feltárás és monitoring

6.
6.

Nukleáris
méréstechnika
Radioökológia és
méréstechnika
Dozimetria és
sugárvédelem

6.

Sugárzások és izotópok
a természetben
Atomenergetika

7.

Nukleáris balesetelhárítás

6.
6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

beavatkozások.
Kármentesítő
beavatkozások
kockázatalapú értékelése.
Életciklus-elemzés
módszere.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Gyakorlati oktatás:
Geofizikai feltárási
módszerek; árkolás, fúrás,
szondázás, talaj- és talajvíz
mintavételezés. Kémiai
elemzések.

gyakorlatában.

Cég adja meg.
Példa: mérési
jegyzőkönyv

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi és
vizsgálati eszközök,
PC+releváns
szoftverek,
adatbázisok.

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

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Példa:
Dozimetriai mérőműszerek
használata, sugárvédelmi
mérések és azok
értékelése, dózisösszetevők
kiszámítása (gamma
dózisteljesítmény, radon és
bomlástermékei, aeroszol
radioaktivitás, felületi
radioaktív szennyezettség.

Cég adja meg.
Példa: mérési
jegyzőkönyv

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
szakirodalom,
mintavételi,
vizsgálati eszközök.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

-

-

-

-

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:

Cég adja meg

Környezetinformatika

Radioökológia szakirány

7.
6.

Méréstechnika

Környezettan

6.

Energetika
Nukleáris biztonság

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
Releváns iskolai
végzettséggel
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Sugaras és nukleáris
balesetek, tapasztalatok

Alkalmazott radiokémia

Radioizotóp
alkalmazások

szemeszter: 6.

cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve. Gyakorlati
feladat példa:
Veszélyhelyzetek elemzése
nukleáris
létesítményekben.
Nukleáris és technológiai
mérőrendszerek.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

Tanulmány.

bíró szakember

Cég adja meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
középfokú
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű

6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

Energiagazdálkodás
környezeti gyakorlata
Energetika

7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Gyakorlati példák a
fenntartható
energiagazdálkodás
témaköréből.

Cég adja meg

Cég adja meg

Környezetgazdaságtan
I., II., III.
Komplex
környezetgazdálkodási
gyakorlatok I.-II.
Településmarketing

5., 6., 7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

Cég adja meg

Cég adja meg

Stratégiai környezeti
vizsgálatok
Környezeti
térinformatika

7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,
mintavételi és
vizsgálati eszközök,
PC+releváns

Környezetmenedzsment szakirány

7.

Energetika

Környezetgazdaságtan

Környezetelemzés,
környezetinformatika,
állapotértékelés

6., 7.

6.

7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 7.
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intézmény között egyedileg
egyeztetve.

Környezetstratégia
Menedzsment II.
Életciklus elemzés
Környezetértékelés és
kockázat kezelés

6.
7.
7.
6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6-7.

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Gyakorlati oktatás:
Környezetközpontú
vállalatirányítási rendszer
megismertetése.
Környezeti politika
kialakítása, környezeti
tényezők felmérése.
Szervezeti felépítés, képzés,
dokumentáció. Auditálás.
Életciklus-elemzés
módszere.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
Komplex projekt feladat
témájának a megadása, a
projektben a hallgató aktív
részvétele, téma
konzultációja.
Projektvezetés.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa: Működő
környezetközpontú
vállalatirányítási
rendszer a cég
gyakorlatában,
PC+releváns
szoftver.

Szervezés és
vezetéselmélet

7.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 7.
KÖTELEZŐ
100%
ajánlott
szemeszter: 6.

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg.

-

-

-

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 4.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a

Cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg.
Példa: mérési

Cég adja meg.
Példa: Szabványok,

Környezetmenedzsment

Gazdasági és humán
ismeretek

6.

Komplex projekt

Komplex
környezetmérnöki
tervezés I.

Egyéb

A környezetvédelem
nemzetközi gyakorlata

6.

szoftverek,
adatbázisok.

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

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

-

-

Mezőgazdasági környezet specializáció
4.

Géptan

Mezőgazdasági géptan

Környezettan

Növényvédőszerek és
környezet

4.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
Releváns iskolai
végzettséggel
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szemeszter:4.

Állattenyésztési ismeretek

Állattenyésztési
technológiák

5.

6.

Agrárkörnyezetgazdálkodási
ismeretek

Agrárkörnyezetgazdálkodási
ismeretek

Kertészeti technológiák

Kertészeti technológiák

6.

6.

Növénytermesztési
technológiák

Növénytermesztési
technológiák

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 5.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 6.

cég adja meg. Példa: a
tárgy tematikájához
illesztett feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Példa:
Növényvédőszerek
környezetanalitikai és
ökotoxikológiai kockázata.
Környezeti mintákban
mérhető növényvédőszer
maradékok.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.

jegyzőkönyv.

laboratóriumi,
terepi eszközök:
mintavételi
eszközök, vizsgálati
műszerek.

bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).

Cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg

Cég adja meg.
Példa:

A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg. Példa:
Talajok értékelése
agronómiai szempontból.
Időszakok jellemző
munkálatai.
Faj és fajta kiválasztási
szempontjai.

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg

Cég adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat).
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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Szabadon választható
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A cégek számára optimális
bekapcsolódási lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 5db tantárgy keretében
be tudják illeszteni a felsőoktatási
intézmény mintatantervébe.

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási intézmény
tantervében való
megjelenés
A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokhoz illeszkedő
tantárgyakat hirdetnek.
Tantárgyanként,
2 Kredit értékkel.

Szemeszter
(példa)

Partnerszervezet
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZATADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Partnerszervezet
számára kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott
szemeszter
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 5-7.

Tantárgy 1

Tantárgy 2

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 3-7.

Partnerszervezetnél
elvégzendő feladat, projekt
leírása
(rövid program)

Terv-engedélyezési
eljárások
Példa: A kiviteli tervezés
előírásai, Vállalati előírások.
Tervek készítésének
gyakorlati lépései.
Tervdokumentációk
tartalmi és formai előírásai.
Az engedélyezés folyamata.
Projekt feladat: Egy konkrét
terv előkészítése
engedélyezésre, az
engedélyezési folyamat
végigkövetése,
dokumentálása. Javaslat: a
tárgy gyakorlati
tematikájához illesztett
feladat, a cég és az
intézmény között egyedileg
egyeztetve.
Műszaki diagnosztika
Példa: A műszaki

Céges
számonkérés
módja

Személyi
feltételek

Tárgyi feltételek

Cég adja meg.
Példa:
Elmélet,
Projektmunka

Cég adja meg.
Példa: Szakmai
dokumentációk,
szabványok

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja meg.

Cég adja meg.
Példa: szakmai
dokumentációk,

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 3-7.

Tantárgy 3

diagnosztika célja,
feladatai, funkciója az
üzembiztonság
megvalósításában.
Diagnosztikai módszerek, az
egyes eljárások
összehasonlítása,
alkalmazási lehetőségeik.
jeladók és érzékelők, szűrők
és elemzők.
Acélszerkezetek,
technológiai berendezések,
nyomástartó edények,
tartályok és csővezetékek
diagnosztikai vizsgálatának
lehetőségei. Gépállapotra
vonatkozó előírások és
műszaki irányelvek.
Üzemfenntartás
Példa: Az üzemfenntartás
fogalma. Kopás, fáradás,
túlterhelés, öregedés.
Gépelemek jellegzetes
meghibásodásai. Üzemelő
objektumok állapot
figyelése. Hidraulikus
pneumatikus rendszerek
jellegzetes hibái. Villamos
berendezések jellegzetes
hibái. Kenéstechnika:
kenőolaj, kenőzsír,
környezetvédelmi
szempontok. Javítási és
felújítási technológiák.
Szereléstechnológia. Az
üzemfenntartás szervezete,
gazdaságossága, új
módszerek és rendszerek.
Az üzemfenntartás

szabványok,
releváns eszközök,
gépek,
berendezések.

Cég adja meg.

Cég adja meg.
Példa: szakmai
dokumentációk,
szabványok,
releváns eszközök,
gépek.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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környezetvédelmi kérdései.
VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 3-7.

Tantárgy 4

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 3-7.

Tantárgy5

Tantárgy …
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ
ILLESZKEDŐ ISMERET

VÁLASZTHATÓ
ajánlott
szemeszter: 3-7.

Energetikai auditálás
Példa: Energetikai auditálás
módszertana. Adatgyűjtés,
energiafogyasztási
mutatók, költségek.
épületszerkezetek
energetikai követelményei.
Épületek
energiafelhasználása,
energiatanúsítás.
Épületenergetikai
szoftverek alkalmazási
lehetőségei. Passzív házak,
zöld ház szakértői rendszer.
energiatakarékosság
önkormányzatoknál,
iparvállalatoknál, kapcsolt
hő-és villamosenergia
termelés.
Számítógéppel segített
tervezés
Példa: Gépészeti,
épületgépészeti rendszerek
számítógépes
megjelenítése. A tervezés,
dokumentálás során
használt számítógépes
alkalmazások elsajátítása,
gyakorlati alkalmazása.
A kompetencia oktatásához
való csatlakozás esetén a
cég adja meg

Cég adja meg.

Cég adja meg.
Példa: szakmai
dokumentációk,
szabványok,
PC+releváns
szoftver,
adatbázisok.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja meg.

Cég adja meg.
Példa: PC+releváns
szoftver,
adatbázisok.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember

Cég adja meg.

Cég adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
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SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

Partnerszervezet
KÖTELEZŐ

Felsőoktatási intézmény

Szakdolgozat

7.
szemeszter

KÖTELEZŐ
szemeszter: 7.

Cég adja meg.
Szakdolgozati téma kiírása,
konzultációja.

Cég adja meg.

Cég adja meg.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, MSc, vagy
ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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A duális partnerszervezetek fejlesztési irányai (AJÁNLÁS)
A duális felsőoktatási programba való bekapcsolódással a partnerszervezetek 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
bevezetésébe, népszerűsítésébe



Beiskolázási marketing kialakítása önállóan és a felsőoktatási intézménnyel
közösen



A cég elektronikus megjelenési portfóliójának bővítése

szakemberek

bevonása

a

duális

képzés

3. A duális képzés feltételeinek való megfelelés biztosítása


A gyakorlati képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása
(eszközök, műszerek, munkavédelmi felszerelések, stb.).



Költséghatékony képzési folyamat kidolgozása



Partnerszervezetekkel 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 összege, 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.
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
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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.
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.
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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
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
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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.
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
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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.
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
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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
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.
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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
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.
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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.
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.
„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
90

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.
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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

megillető

(összeg betűvel)
azaz
(összeg számmal)
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.

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
102

1. A Szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződés keretében alkalmazza a Hallgatót
határozott időtartamra ………..…... hétig tartó szakmai gyakorlat idejére …………………………
munkakörben.
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: Környezetmérnöki BSc képzést folytató felsőoktatási
intézmények Magyarországon

Felsőoktatási
Intézmény

Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kar

Debreceni Egyetem
Műszaki Kar

Indított
szakirányok/specializációk
a Környezetmérnöki BSc
képzésben

 Környezet-menedzsment
 Környezettechnológia

 Környezet-menedzsment
 Környezettechnológia
 Vízgazdálkodás

Eötvös József
Főiskola

Miskolci Egyetem
Műszaki
Földtudományi Kar

 Víztisztításszennyvíztisztítás
 Geokörnyezetmérnöki
 Környezettechnikai

Nyugatmagyarországi
Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Óbudai Egyetem
Rejtő Sándor
Könnyűipari és
Környezetmérnöki
Kar

Pannon Egyetem
Mérnöki Kar

 Könnyűipari



Környezetállapotértékelés



Környezet-technológia



Radioökológia

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.
Telefonszám: (1) 463-3571
Fax: (1) 463-3570
Web: www.ch.bme.hu

NEM

Cím: 4028 Debrecen, Ótemető
u. 2.-4.
Telefonszám: (52) 415-155
Web: http://eng.unideb.hu

NEM

Székhely/Lev. cím:
6500 Baja, Szegedi út 2.
Tel.: +36 79 524 624
Web: http://www.ejf.hu/
Cím: 3515 Miskolc,
Egyetemváros
Telefonszám:(46) 565-051
+3646565091
Web: http://mfk.unimiskolc.hu/
http://www.uni-miskolc.hu/
Cím: 9400 Sopron, Ady Endre
út 5.
Telefonszám:(99) 518-207
Web:
http://www.emk.nyme.hu/
Cím: 1034 Budapest,Doberdó
utca 6.
Telefonszám: (1) 666-5503
Fax: (1) 666-5909
Web: http://uniobuda.hu/rejto
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem
u. 10.
Telefonszám: (88) 624-024
Fax: (88) 624-025
Web: http://www.mik.unipannon.hu

NEM

IGEN

NEM

NEM

IGEN
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Pécsi
Tudományegyetem
Műszaki és
Informatikai Kar

 Ipari és kommunális

Széchenyi István
Egyetem
Műszaki Tudományi
Kar

 Környezetelemzési

Szent István
Egyetem
Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és
Informatikai Kar

 Környezettechnológia

 Környezettechnikai

 Mezőgazdasági környezet

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány u.
2.
Telefonszám: (72) 501-688
Fax: (72) 501-633
Web: www.mik.pte.hu
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér
1.
Telefonszám: (96) 503-400
Fax: (96) 503-414
Web: www.sze.hu
Cím: 2100 Gödöllő, Páter
Károly u. 1.
Telefonszám: (28) 522-005
Web:
https://szie.hu/mezogazdasag
-es-kornyezettudomanyi-kar
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 7.
Telefonszám: (62) 544-340
Web: http://www.sci.uszeged.hu/

IGEN

NEM

IGEN

NEM
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4. számú melléklet: DUKE rendszer felhasználói útmutató 3.0
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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. Környezetmérnöki BSc szak Képzési Kimeneti Követelményei
10. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki
Kar, Környezetmérnöki BSc képzés mintatanterve
11. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Környezetmérnöki BSc képzés mintatanterve
12. Eötvös József Főiskola, Környezetmérnöki BSc képzés mintatanterve
13. Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Környezetmérnöki BSc képzés
mintatanterve
14. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Környezetmérnöki BSc képzés
mintatanterve
15. Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar,
Környezetmérnöki BSc képzés mintatanterve
16. Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Környezetmérnöki BSc képzés mintatanterve
17. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Környezetmérnöki BSc képzés
mintatanterve
18. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Környezetmérnöki BSc képzés
mintatanterve
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19. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetmérnöki
BSc képzés mintatanterve
20. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar,
Környezetmérnöki BSc képzés mintatanterve
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