
1.melléklet 

 

Hallgatói Megállapodás 

 

Alulírott Kuslits Gábor igazgató hozzájárulok ahhoz, hogy az Együttműködési 

Megállapodásban rögzített feltételek szerint a Hallgató  2018/19. tanévben a szakmai 

gyakorlat követelményeit intézményünknél  teljesítse. 

 

Intézmény adatai : 

 

Név: Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Cím: 1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. 

Telefon: +36-1-323-2910 

Telefax: +36-1-480-1178 

E-mail: igazgatosag@tegyesz.hu 

 

Az intézmény a szakmai gyakorlat szempontjából releváns tevékenységi köre: 

Nevelőszülői hálózat szervezése és működtetése, szakmai módszertani,- elemző- és 

szaktanácsadói tevékenység, utógondozás, nevelőszülői képzés, örökbefogadási eljárás, 

szakvélemény és javaslat tétel, befogadó otthon és utógondozó otthon működtetése. 

 

A hallgató várható tevékenységi köre:  

Az intézmény munkájába való bekapcsolódás, részvétel és megfigyelés a kompetencia-határok 

betartásával. Lehetőség szerint környezettanulmány készítése, első interjú felvétele. 

Ismerkedés az intézmény felépítésével, feladataival, struktúrájával. Az adminisztrációs munka 

feltérképezése. 

 

 

Szakmai gyakorlat helye: 

 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. 

 

A hallgató szakmai gyakorlatát közvetlenül felügyelő vezető adatai : 

 

Név: ……………….  

Beosztás: Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

……………..-ja 

Munkahelyi címe: 1081 Budapest, Alföldi utca 9-13. 

Telefon,fax:  

 

 

 

 

 

 

mailto:igazgatosag@tegyesz.hu


 

Hallgató adatai : 

 

Felsőoktatási intézmény megnevezése: Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

Szak: Szociálpedagógiai szak 

 

Név: ………………….. 

Neptunkód:  

Szakmai gyakorlat kezdete:  

Szakmai gyakorlat vége:  

 

A Hallgató jogai és kötelezettségei 
 

a) A Felsőoktatási intézmény hallgatója a Felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlatra 

vonatkozó szabályzatában foglaltaknak és a Fogadó Intézmény által kijelölt instruktortól 

kapott tájékoztatásnak megfelelően köteles teljesíteni a szakmai gyakorlatot, betartva a 

Fogadó Intézmény végzett szakmai gyakorlat során felmerülő, az egyes ügyviteli, 

eljárásjogi és adatvédelmi szabályokból fakadó titokvédelmi előírásokat is. 

 

b) A hallgatót a Felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzata és a 

Felsőoktatási intézmény és a Fogadó Intézmény külön megállapodása értelmében a 

szakmai gyakorlat idejére díjazás nem illeti meg. 

 

c) Ha a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt a 

Foglalkoztatónál vétséget követ el vagy annak alapos gyanúja merül fel, a 

Foglalkoztató erről haladéktalanul értesíti a Felsőoktatási intézmény szakmai 

gyakorlatot felügyelő oktatóját. 

 

 

Kelt: …………., 2018. ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                 _______________________________ 

            Hallgató                                     Fogadó intézmény 

 


