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Iktsz:  

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

a szakoktatói alapképzés és kiegészítő képzés hospitálási és tanítási gyakorlati képzés 

megvalósításáról 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5. 

Képviseli: dr. Gál András Levente ügyvezető 

Cégjegyzékszám: 01-09-890710 

Statisztikai számjel: 21925221-7219-572-01 

Adószám: 21925221-2-43 

továbbiakban: KTI 

 

másrészről 

 

Székhelye:    

Képviseli:   

Cégjegyzékszám:  -  -  

Statisztikai számjel:  -  -  -  

Adószám:   -  -  

Engedély száma:  

továbbiakban: Gyakorló képző szerv,  

(együttesen: Felek) 

között alulírott napon  és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. A megállapodás célja 

1.1. A közúti járművezetői szakoktatói szaktanfolyami képzés célja a közúti járművezetők 

oktatását végző szakemberek képzése és felkészítése, továbbá, hogy a leendő szakoktatók 

szerezzék meg azokat az ismereteket és készségeket, amelyekre szükség van a közúti 

járművezető szakoktatói munka keretében a tanulókkal való közvetlen foglalkozás 

megtartásához, a tudatos közlekedésre neveléshez, a közlekedés biztonságának 

fejlesztéséhez, a kulturált és biztonságos közlekedési morál kialakításához. 

 

2. A megállapodás tárgya 

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a KTI szervezésében a közúti járművezetők és a közúti 

közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 
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24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. §-a alapján megvalósuló 

közúti járművezetői szakoktatói tanfolyami képzés keretében a Gyakorló képző szerv 

biztosítja a képzésben részt vevő számára (továbbiakban: tanuló) a hospitálási és tanítási 

gyakorlati képzés megvalósítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

kiadott tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak, valamint a Rendelet 18. § 

(3) bekezdés d.) pontja alapján. 

2.2.  Gyakorló képző szerv vállalja, hogy a hospitálási és tanítási gyakorlaton biztosítja a 

szakoktatói felügyeletet. A Gyakorló képző szerv garantálja, hogy a tanuló közvetlen 

irányítását végző szakoktató megfelel a képzés tantervi és vizsgakövetelményeiben a 

Hospitálás és tanítási gyakorlat (HOSP) tantárgy oktatásának személyi feltételeiben 

részletezetteknek. 

2.3.  A Gyakorló képző szerv a közúti járművezetői szaktanfolyami képzés hospitálási és 

gyakorlati képzésében résztvevő tanuló számára – tekintettel a Rendelet 18. § (3) 

bekezdés d.) pontjára – Befogadó nyilatkozatot állít ki három példányban: egy eredeti, 

aláírt példány a Gyakorló képzőszervnél marad, a nyilatkozat két eredeti, aláírt példányát 

a tanuló rendelkezésére bocsátja. A képzésre jelentkező - amennyiben felvételt nyer, - a 

képzés kezdetén a befogadó nyilatkozat egy eredeti példányát leadja a KTI 

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. részére. 

A Befogadó nyilatkozat kiállítása egyben azt is tanúsítja, hogy a tanuló alkalmas a 

képzéshez kapcsolódó hospitálásban való részvételre, melynek megítélése a Gyakorló 

képző szerv feladata.  

 

3. A megállapodás időtartama 

3.1. Felek jelen megállapodást a másodikként aláíró fél aláírásának napján kezdődő hatállyal, 

határozatlan időre kötik. 

 

4. Kapcsolattartás 

4.1. Felek kapcsolattartói az alábbi személyek: 

A Gyakorló képző szerv részéről: 

név:   

telefon:  +36 -  -  -  

email:  @ .  
 

A KTI részéről: 

név:  Pintér Krisztián 

levelezési cím:  1518 Budapest, Pf. 107. 

telefon:  +36-1-371-5920 

email:   szoalap@kti.hu 
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4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással összefüggő minden 

(jog)nyilatkozatot írásban tesznek. A Felek vállalják, hogy bármely változás tekintetében, 

amely jelen megállapodást érinti – így különösen: a Felek adatai, a körülmények, illetve 

a kapcsolattartók változása – egymást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől 

számított 3 munkanapon belül, írásban értesítik. 

4.3. Az együttműködő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a 

szerződésszegéssel, valamint jelen megállapodás megszüntetésével kapcsolatos 

nyilatkozatok, értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott 

esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) 

vagy írásban igazolt személyes átadással történhet. Egyéb esetben elegendő az e-mail 

útján történő közlés. 

 

5. Egyéb rendelkezések 

5.1. A Gyakorló képző szerv kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez és 

teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, jogosítvánnyal rendelkezik. A Gyakorló 

képzőszerv e kijelentéséért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. Amennyiben e körben 

változás áll be, arról a KTI-t haladéktalanul írásban értesíti. 

5.2. A Gyakorló képző szerv vállalja, hogy a képzés Hospitálás és tanítási gyakorlat (HOSP) 

tantárgya oktatásának feltételeit - az aktuális tantervi és vizsgakövetelményekben 

részletezetteknek megfelelően, - maradéktalanul teljesíti. 

5.3. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

5.4. Felek a jelen megállapodást 30 napos felmondási idővel bármikor – indokolás nélkül – 

felmondhatják. 

5.5. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

5.6. A Felek azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra jogosultak, ha:  

5.7. a) a jelen megállapodásban meghatározott célok megvalósítása meghiúsul, tartós  

akadályba ütközik, vagy  

5.8. b) a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból eredő 

kötelezettségeit.  

5.9. Jelen megállapodás megszűnik, ha KTI jogszabályi kijelölése a képzések tekintetében 

megszűnik. 

5.10. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő esetleges 

külön megállapodások az azokban foglalt tartalom szerint szűnnek meg. 

5.11. Felek a közös tevékenységük során tudomásukra jutott, bármelyikük tevékenységével 

kapcsolatos üzleti és személyes adatokat, információkat üzleti titokként kezelik, azokról 

harmadik személynek csak a másik fél kifejezett, írásban is megerősített engedélyével 

adhatnak felvilágosítást, kivéve, ha azok közlését jogszabály, bíróság, vagy arra illetékes 

hatóság írja elő. 
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5.12. Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek, 

továbbá a rájuk vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági tárgyú szabályzatok kölcsönös 

betartására. 

5.13. Bármelyik fél a titoktartási kötelezettség megsértésével okozott kárt a vonatkozó 

jogszabályok szerint köteles megtéríteni. 

5.14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező, három eredeti példányban készült, a 

Felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Befogadó nyilatkozat  

 

 

Kelt: Budapest,  .  .  . 

 

 

 

 

………………………………... 

 

 

 

……………………………… 

dr. Gál András Levente  

ügyvezető  

KTI Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft. 

Gyakorló képző szerv képviselője 
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1. számú melléklet 

BEFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

  a szakoktatói alapképzés 
 

    kategóriás kiegészítő képzés 
 

hospitálási és tanítási gyakorlati képzésre (a megfelelő „X”-el jelölendő) 
 

Alulírott  

 a nyilatkozat 1. pontjában jelölt gyakorló képzőszerv képviseletére jogosult vezetője 

jelen nyilatkozat aláírásának napjától vállalom 

a 2. pontban megjelölt tanuló  közúti járművezetői szakoktatói alapképzés / kiegészítő képzésre 

történő sikeres felvétele esetén hospitálási és tanítási gyakorlati képzését, a tantervben 

részletezett módon és feltételek szerint, képzés lezárásáig/befejezéséig, azonban legfeljebb egy 

évig. 

 

1. GYAKORLÓ KÉPZŐ SZERV ADATAI: 

Neve:    

Székhelye:     

Elméleti oktatás helye:   

Gyakorlati oktatás helye:   

Képzőszervi azonosító:  

 

2. TANULÓ ADATAI: 

Neve:    

Születési hely, idő:  ,  . .  . 

Lakcím:     

Telefonszám:  +36 -  -  -  

 

Jelen nyilatkozatot a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az általam képviselt, 

1. pontban jelölt gyakorló képzőszerv között  . . . napján létrejött 

együttműködési megállapodásra tekintettel bocsátottam ki. 

 

Kelt, ,  . . . 

 

……………………………… 

                  aláírás 
          iskolavezető 


